
  
 

 
 

 

1.2 BALANÇO SOCIAL 

 

Como parte do princípio de transparência, o governo do 

estado do Tocantins apresenta o seu Balanço Social. De elevada 

importância como instrumento de gestão, é um instrumento que fornece 

indicadores sociais tanto para o público interno como para a sociedade 

em geral. 

 

Elaborado desde o ano de 2002, o Balanço Social tornou-se 

uma peça indispensável na apresentação das contas públicas estaduais, 

pois traduz de forma resumida os dados apresentados no Balanço Geral 

que dizem respeito ao direito constitucional do cidadão tocantinense, 

como educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência 

aos desamparados. 

 

No Balanço Social são detalhadas as ações desenvolvidas pelo 

Governo do Estado do Tocantins, como instrumento referencial de 

informações destinadas a incrementar a consciência dos gestores para o 

exercício da cidadania. 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. 

Para a elaboração desse Balanço, foram selecionadas algumas 

áreas de maior relevância, como: Assistência Financeira/Habitação do 

Servidor, Capacitação, Encargos Sociais Compulsórios, Previdência Social, 

Agricultura, Assistência Social, Cultura, Desporto/Lazer, Educação, 

Habitação, Saúde, Segurança Pública, Trabalho, Transporte 

(Infraestrutura) e Gestão Ambiental. 

 
 

 
 

� Administração 

   

A Secretaria da Administração - SECAD, cujas macro-

competências estão voltadas para assegurar a orientação normativa e a 

gestão dos sistemas administrativos de pessoal e patrimônio, instaurar 

correições administrativa e regime disciplinar dos servidores, ações de 

capacitações e gerir o PLANSAÚDE e a garagem central do 

INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL 2011 2010 

Nº de servidores(as) ao final do período 44.013 53.085 

Nº de servidores(as) efetivos ao final do período 34.333 32.149 

Nº de servidores (as) comissionados (as) 9.680 20.936 

Nº de servidores(as) acima de 45 anos 15.435 16.283 

Nº de mulheres servidoras públicas estadual 28.852 31.645 

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 34,00 33,53 

IINNDDIICCAADDOORREESS  SSOOCCIIAAIISS  IINNTTEERRNNOOSS  



 
 

 

Estado,desenvolveu, em 2011, diversos projetos e ações, dentre os quais 

se destacam: 

 

Quadro de Pessoal do Estado 

 

O Quadro de Pessoal do Poder Executivo em 31 de dezembro 

de 2011: São no total 44.013 servidores, sendo 34.333 servidores efetivos 

e 9.680 servidores exclusivamente comissionados/contratados, desses 

8.042 são servidores com contratos temporários e 1.638 são servidores 

exclusivamente comissionados. Temos 2.428 servidores efetivos 

exercendo cargo em comissão que corresponde a um percentual de 

59% dos cargos comissionados ocupados. São 28.852 servidoras que 

ocupam 34% dos cargos de chefia. 

 

Setor de Posse - SECAD 

 

Estado,desenvolveu, em 2011, diversos projetos e ações, dentre os quais 

O Quadro de Pessoal do Poder Executivo em 31 de dezembro 

44.013 servidores, sendo 34.333 servidores efetivos 

e 9.680 servidores exclusivamente comissionados/contratados, desses 

8.042 são servidores com contratos temporários e 1.638 são servidores 

comissionados. Temos 2.428 servidores efetivos  

rcendo cargo em comissão que corresponde a um percentual de 

59% dos cargos comissionados ocupados. São 28.852 servidoras que 

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 2011, dentro 

da Política de Fortalecimento de Recursos Humanos e Insti

Governo Estadual, adotou as seguintes medidas, visando sempre a 

excelência dos serviços prestados e a democratização da ação 

governamental, dentre as quais podemos destacar:

 

• Celebração de acordos com entidades sindical representativa 

dos servidores; 

• Reajuste de 4,68%, referente à Revisão Geral Anual de 2010 

não concedida pela gestão anterior, que beneficiou todos os 

servidores de carreira do Poder Executivo, em Janeiro/2011 e 

com efeito financeiro retroativo à Outubro/2010;

• Reajuste de 7,29%, referente à Revisão Geral Anual de 2011, 

que beneficiará a partir de janeiro/2012 todos os servidores 

de carreira do Poder Executivo, com efeito financeiro 

referente à Outubro/2011;

 
 

Valorização do Servidor Público Estadual 

A valorização do servidor público é uma ferramenta 

ratégica 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 2011, dentro 

da Política de Fortalecimento de Recursos Humanos e Institucional, 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: 

Celebração de acordos com entidades sindical representativa 

Reajuste de 4,68%, referente à Revisão Geral Anual de 2010 

não concedida pela gestão anterior, que beneficiou todos os 

servidores de carreira do Poder Executivo, em Janeiro/2011 e 

com efeito financeiro retroativo à Outubro/2010; 

Reajuste de 7,29%, referente à Revisão Geral Anual de 2011, 

que beneficiará a partir de janeiro/2012 todos os servidores 

de carreira do Poder Executivo, com efeito financeiro 

referente à Outubro/2011; 



  
 

 
 

 

• Manutenção do reajuste aos Policiais Civis, Militares, 

Bombeiros Militares, Procuradores, Defensores e Médicos, 

concedido na gestão anterior e com efeito financeiro em 

Julho/2011; 

• Manutenção do reajuste aos profissionais do Fisco com efeito 

financeiro a partir de Dezembro/2010; 

• Inicio do pagamento do acordo referente ao retroativo de 

25% aos Profissionais do Quadro da Saúde e do Quadro Geral 

do Pessoal do Poder Executivo, firmado na gestão anterior e 

honrado na atual gestão; 

• Concessão de Progressão Horizontal e Vertical, do Quadro da 

Saúde, do Quadro Geral e do Quadro dos Policiais Civis, que 

beneficiaram 5.919 servidores; 

• Concessão de Promoção a 241 Bombeiros Militares, 1.815 

Policiais Militares e 842 Policiais Civis, perfazendo um total de 

2.908 beneficiados; 

• Instituição do Auxilio-Alimentação, de caráter assistencial e 

indenizatório no valor de R$ 150,00 a servidores com 

remuneração limitada a R$ 600,00; 

• Instituição do piso salarial do Estado no valor mínimo de R$ 

600,00. 

 

Fortalecimento Institucional 

 

O fortalecimento Institucional e a Reestruturação 

Organizacional do Poder Executivo, que visa à melhoria da qualidade dos 

serviços oferecidos aos cidadãos, o Governo Estadual, adotou as seguintes 

medidas: 

 

• Convocação de 2.190 candidatos do Cadastro de Reserva do 

Concurso Público dos Profissionais do Quadro da Saúde e 

1.591 candidatos do Cadastro de Reserva do Concurso Público 

dos Profissionais do Quadro do Magistério perfazendo um 

total de 3.781 convocados; 

• A retomada do Concurso do Quadro Geral 2008/2009, que foi 

anulado através da portaria SECAD nº 167/2011 de 17/02/11 

e posteriormente foi autorizada à realização de novo certame 

através da Ordem de Serviço publicada no D.O.E. nº 3453, de 

25 de agosto de 2011, que se encontra em fase de processo 

licitatório; 

• Criação do Conselho Governamental de Gestão Profissional – 

CGGP, que compete analisar e propor solução em referência a 

questões administrativas dos servidores públicos civis e 



  
 

 
 

 

militares do Estado, sobre tudo desta quando resultar 

aumento de despesa; 

• Recadastramento dos Servidores Civis e Militares do Poder 

Executivo Estadual - com o objetivo de proporcionar 

confiabilidade nos dados do Sistema de Gestão de Pessoal, na 

elaboração de relatórios estatísticos e no planejamento e 

desenvolvimento dos Recursos Humanos do Poder Executivo 

Estadual; 

• Remodelagem da Estrutura Organizacional do Poder 

Executivo: Reestruturação Organizacional das estruturas 

operacionais, considerando os seguintes aspectos: a 

adequação e ajustamento da máquina pública às estratégias e 

prioridades do governo, garantindo o uso mais racional dos 

recursos e evitando a dispersão ou desperdício de ações; a 

racionalização e alocação dos recursos humanos e o 

redirecionamento das unidades considerando as 

características da área finalística de cada órgão, evitando 

choque de competências; 

• A retomada do sistema ERGON - Sistema de Gestão de 

Recursos Humanos, adquirido através de convênio firmado 

entre o Estado e o Banco do Brasil, que foi retomado em 2011 

através do projeto PNAGE - Programa Nacional de Apoio à 

Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do 

Distrito Federal, que permitirá a interligação, pela internet, 

entre a Secretaria da Administração e as Unidades Setoriais de 

Recursos Humanos; 

• Implementando um processo de modernização da gestão 

pública estadual, caracterizado notadamente pela busca da 

eficiência com redução da máquina pública, este governo 

passou a utilizar o expediente legal da contratação temporária 

em detrimento da nomeação em cargos em comissão com 

atribuições de servidor efetivo, desta forma houve uma 

redução no valor de cargo comissionado e contratados em 

2011 em relação a 2010, de aproximadamente R$ 50 milhões, 

com 6.721 servidores a menos do que em 2010 e houve 

acréscimo no pagamento dos servidores efetivo de 

aproximadamente R$ 312 milhões. 

 

 

 

 

  



 
 

 

Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado 

Tocantins – PLANSAÚDE 

 

Extensivo a todos os servidores públicos estaduais

familiares, com cobertura para diversas especialidades, o PLANSAÚDE é 

um dos grandes pilares do Governo, por garantir melhor qualidade de vida 

aos servidores públicos e, por consequência, a oxigenação e a 

desobstrução do atendimento pela rede estadual de saúde pública. 

Apontado pela maioria dos servidores do Tocantins como uma de suas 

maiores conquistas, o Plansaúde se consolida como um exemplo nacional 

de assistência à saúde dos servidores e dependentes, por meio dos 

serviços de medicina preventiva, curativa e suplementar, além do 

tratamento odontológico.  

Atendimento do Plansaúde 

 

Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do 

Extensivo a todos os servidores públicos estaduais e seus 

familiares, com cobertura para diversas especialidades, o PLANSAÚDE é 

um dos grandes pilares do Governo, por garantir melhor qualidade de vida 

aos servidores públicos e, por consequência, a oxigenação e a 

ual de saúde pública. 

Apontado pela maioria dos servidores do Tocantins como uma de suas 

maiores conquistas, o Plansaúde se consolida como um exemplo nacional 

de assistência à saúde dos servidores e dependentes, por meio dos 

, curativa e suplementar, além do 

O Governo do Estado, por meio da SECAD/PLANSAÚDE, 

renovou por mais 18 meses o Contrato com a Operadora Unimed Centro

Oeste e Tocantins, disponibilizando a maior rede de prestadores 

distribuídos no Estado do Tocantins, em Goiás e no Maranhão, composta 

por 794 médicos, 130 odontólogos, 21 hospitais, 82 laboratórios, 203 

clínicas e 418 singulares da Unimed. Tendo em mente economizar R$ 6 

milhões de reais, quantia esta a ser revertida em melhorias. Ain

abril de 2011, foi concedido reajuste médio de 12% para procedimentos 

médicos e de anestesia; 14,28% para consultas, passando de R$

para R$ 48,00, bem acima do valor praticado nacionalmente. A tabela 

hospitalar foi reajustada em 35% e o valor

43,75%; o prazo de pagamento a prestadores foi reduzido de 90 para 45 

dias. Tais melhorias foram possíveis, graças à política adotada, que 

reduziu o valor da taxa de administração da Operadora, de R$ 780 mil 

para R$ 680 mil por mês e o valor per capita da odontologia, de R$ 11,80 

para R$ 8,91, a vigorarem de abril/2011 a abril/2012. 

 

A Operadora Unimed tem atendido à demanda de 

internações em sua rede própria, disponibilizando UTI adulto, no Hospital 

Dom Orione, na Unimed de Gurupi e de Palmas, com 20 leitos, além de 

UTI neonatal no Hospital Cristo Rei.  

 
 

O Governo do Estado, por meio da SECAD/PLANSAÚDE, 

renovou por mais 18 meses o Contrato com a Operadora Unimed Centro-

Oeste e Tocantins, disponibilizando a maior rede de prestadores 

Estado do Tocantins, em Goiás e no Maranhão, composta 

por 794 médicos, 130 odontólogos, 21 hospitais, 82 laboratórios, 203 

clínicas e 418 singulares da Unimed. Tendo em mente economizar R$ 6 

milhões de reais, quantia esta a ser revertida em melhorias. Ainda em 

abril de 2011, foi concedido reajuste médio de 12% para procedimentos  

médicos e de anestesia; 14,28% para consultas, passando de R$ 42,00 

para R$ 48,00, bem acima do valor praticado nacionalmente. A tabela 

hospitalar foi reajustada em 35% e o valor das diárias hospitalares em 

43,75%; o prazo de pagamento a prestadores foi reduzido de 90 para 45 

dias. Tais melhorias foram possíveis, graças à política adotada, que 

reduziu o valor da taxa de administração da Operadora, de R$ 780 mil 

mês e o valor per capita da odontologia, de R$ 11,80 

para R$ 8,91, a vigorarem de abril/2011 a abril/2012.  

A Operadora Unimed tem atendido à demanda de 

internações em sua rede própria, disponibilizando UTI adulto, no Hospital 

Dom Orione, na Unimed de Gurupi e de Palmas, com 20 leitos, além de 



 
 

 

Embora ainda haja falta de oferta adequada de pediatras, 

neurologistas e endocrinologistas, a demora no agendamento de 

consultas destas especialidades tem sido de uma semana ou duas. 

 

 

O Plansaúde atende atualmente 6,19% da população do 

Estado. São 85.046 pessoas, sendo 29.163 titulares e 55.883 dependentes 

diretos e indiretos. 

 

Desde que foi implantado, em julho de 2004, o Plansaúde já 

alcançou números expressivos, com a realização de mais de 11 milhões de 

atendimentos, abrangendo consultas, internações, exames la

atendimentos odontológicos, procedimentos especiais, procedimentos 

Sede do Plansaúde 

 

rta adequada de pediatras, 

neurologistas e endocrinologistas, a demora no agendamento de 

consultas destas especialidades tem sido de uma semana ou duas.  

O Plansaúde atende atualmente 6,19% da população do 

sendo 29.163 titulares e 55.883 dependentes 

Desde que foi implantado, em julho de 2004, o Plansaúde já 

alcançou números expressivos, com a realização de mais de 11 milhões de 

atendimentos, abrangendo consultas, internações, exames laboratoriais, 

atendimentos odontológicos, procedimentos especiais, procedimentos 

cirúrgicos, materiais e medicamentos, entre outros. Mensalmente, o 

Plansaúde realizou aproximadamente 150 mil atendimentos, conforme

quadro a seguir: 

 

 

O Governo Estadual, através do PLANSAÚDE, injeta na 

economia do Estado cerca de R$ 11 milhões mensais, que correspondem a 

mais de R$ 134,5 milhões ao ano, cumprindo assim o compromisso 

assumido com a assistência médico-odontológica aos servidores públicos 

e seus dependentes. 

 

PROCEDIMENTOS 
/ATENDIMENTO 

Consultas 

Exames simples 

Internação 

Materiais e medicamentos 

Odontologia 

Procedimentos cirúrgicos 

Procedimentos especiais 

Procedimentos simples 

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS 

 
 

cirúrgicos, materiais e medicamentos, entre outros. Mensalmente, o 

realizou aproximadamente 150 mil atendimentos, conforme 

O Governo Estadual, através do PLANSAÚDE, injeta na 

economia do Estado cerca de R$ 11 milhões mensais, que correspondem a 

mais de R$ 134,5 milhões ao ano, cumprindo assim o compromisso 

odontológica aos servidores públicos 

2011 
SOMA ACUMULADO 

 (2004-2011) 

309.160 1.955.672 

834.190 1.809.131 

12.715 307.902 

292.117 1.235.607 

177.479 874.464 

29.107 165.435 

112.049 602.462 

42.020 2.767.290 

1.808.837 9.717.963 



 
 

 

Uma das vantagens do Plansaúde é o fato dos servidores não 

precisarem pagar à vista pelos serviços recebidos, o que é uma das 

maiores conquistas. Para atender melhor em todas as regiões do 

Tocantins, o atendimento do Plansaúde é realizado também por 

prestadores nos estados do Maranhão e Goiás. No Distrito Federal, 

abrange somente os titulares lotados em unidade organizacional do Poder 

Executivo e seus dependentes. Além disso, os assistidos do Plansaúde 

podem ser atendidos em todo o território nacional para casos de urgência 

e emergência.  

 

Capacitação 
 

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, a SECAD, 

através da Escola de Governo capacitou 1.373 (Um mil e trezen

setenta e três) servidores, sendo 287 (duzentos e oitenta e sete) 

servidores capacitados com recursos próprios da EGOVE e 1.086 (um mil e 

oitenta e seis) servidores capacitados através de parcerias com outros 

Órgãos. 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.  

 

Uma das vantagens do Plansaúde é o fato dos servidores não 
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das ações governamentais e eficiência dos serviços públicos, a SECAD, 
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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 

Executivo Estadual têm mostrado excelentes resultados, valorizando e 

reconhecendo o trabalho desses servidores. 

Em capacitação nos diversos órg

e indireta do Poder Executivo foram investidos aproximadamente R$ 12,7 

milhões. 

  

Escola de Governo

 
 

As indenizações pagas ao servidor público que desempenhe 

rutoria, em eventos de capacitação, formação ou 

treinamento, criados, mantidos ou realizados no âmbito do Poder 

Executivo Estadual têm mostrado excelentes resultados, valorizando e 

reconhecendo o trabalho desses servidores.  

Em capacitação nos diversos órgãos da administração direta 

e indireta do Poder Executivo foram investidos aproximadamente R$ 12,7 

Escola de Governo 



 
 

 

� Previdência 

 

Ao longo de 2011 o Instituto de Gestão Previdenciária do 

Estado do Tocantins – IGEPREV - TO esteve presente em várias ações. Foi 

um ano de lutas, desafios e de conquistas sócio

trabalho conjunto e transparente, e de parcerias importantes 

crescimento do Instituto junto aos servidores tocantinenses.  

 

No Atendimento, a humanização fez toda diferença, porque 

atender bem é mais do que um dever, é prioridade do Instituto que, 

sobretudo, serviu com carinho e presteza ao associado, no intuito de 

poder ajudar sempre com qualidade, transparência e precisão. 

Lembrando ainda, que a excelência no atendimento é peça fundamental 

para que o servidor se sinta valorizado, tendo no Departamento de 

Atendimento do IGEPREV o acolhimento e o fornecimento de informações 

que são de inteira importância para que o segurado possa buscar os seus 

benefícios previdenciários com segurança e tranqüilidade. 

 

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 

 

Ao longo de 2011 o Instituto de Gestão Previdenciária do 

TO esteve presente em várias ações. Foi 

um ano de lutas, desafios e de conquistas sócio-econômicas, de um 

trabalho conjunto e transparente, e de parcerias importantes para o 

crescimento do Instituto junto aos servidores tocantinenses.   

No Atendimento, a humanização fez toda diferença, porque 

atender bem é mais do que um dever, é prioridade do Instituto que, 

o associado, no intuito de 

poder ajudar sempre com qualidade, transparência e precisão. 

Lembrando ainda, que a excelência no atendimento é peça fundamental 

para que o servidor se sinta valorizado, tendo no Departamento de 

to e o fornecimento de informações 

que são de inteira importância para que o segurado possa buscar os seus 

benefícios previdenciários com segurança e tranqüilidade.  

A nova gestão do Instituto de Gestão Previdenciária do 

m crescimento significativo do seu 

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$ 

2,106 bilhões. 

 

 

Com o Censo Previdenciário 2011

da Previdência Social – MPS e que contou com o apoio do IGEPREV

possível atualizar as bases de dados correspondentes às informações 

previdenciárias do Ministério Público Estadual, da Assembleia 

do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, órgãos estes que aceitaram 

participar do Censo no Estado. Vale ressaltar que a atualização dos dados 

se fez necessária para evitar eventuais equívocos que possam ocorrer no 

momento em que o servidor for requisitar o benefício de aposentadoria 

Sede do IGEPREV

 
 

montante de aproximadamente R$ 

Censo Previdenciário 2011, realizado pelo Ministério 

MPS e que contou com o apoio do IGEPREV-TO, foi 

possível atualizar as bases de dados correspondentes às informações 

previdenciárias do Ministério Público Estadual, da Assembleia Legislativa e 

do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, órgãos estes que aceitaram 

participar do Censo no Estado. Vale ressaltar que a atualização dos dados 

se fez necessária para evitar eventuais equívocos que possam ocorrer no 

or for requisitar o benefício de aposentadoria 

Sede do IGEPREV 



 
 

 

ou pensão, podendo assim garantir a manutenção de seus direitos 

previdenciários. Possibilitando dessa forma mais agilidade na concessão 

de benefícios e o controle maior da arrecadação previdenciária do Estado.

 

Para consolidar ainda mais os trabalhos desenvolvidos pelo 

Governo do Estado, através do IGEPREV-TO, o Certificado de Regularidade 

Previdenciária foi entregue mais uma vez ao Instituto pelo Ministério da 

Previdência Social, no segundo semestre de 2011. 

tem a finalidade de atestar que o IGEPREV segue normas de boa gestão, 

de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos 

seus segurados e o cumprimento das especificações contidas na Lei nº 

9.717, de 27 de novembro de 1998. Além de ser o mecanismo do Governo 

Federal que comprova a viabilidade financeira e atuarial dos Regimes 

Próprios de Previdência Social – RPPS dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal.  

 

 

INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS 

 

� Agricultura/Pecuária/Desenvolvimento Agrário

Em 2011, as políticas públicas desenvolvidas pelo Governo, 

através da Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Desenvolvimento 

 

ou pensão, podendo assim garantir a manutenção de seus direitos 

previdenciários. Possibilitando dessa forma mais agilidade na concessão 

de benefícios e o controle maior da arrecadação previdenciária do Estado. 

Para consolidar ainda mais os trabalhos desenvolvidos pelo 

TO, o Certificado de Regularidade 

Previdenciária foi entregue mais uma vez ao Instituto pelo Ministério da 

Previdência Social, no segundo semestre de 2011. O referido Certificado 

tem a finalidade de atestar que o IGEPREV segue normas de boa gestão, 

de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos 

seus segurados e o cumprimento das especificações contidas na Lei nº 

e 1998. Além de ser o mecanismo do Governo 

Federal que comprova a viabilidade financeira e atuarial dos Regimes 

RPPS dos Estados e Municípios e do 

Desenvolvimento Agrário 

Em 2011, as políticas públicas desenvolvidas pelo Governo, 

através da Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Desenvolvimento 

Agrário – Seagro foram direcionadas para a promoção e crescimento da 

produção e da produtividade agrop

qualidade dos produtos e a garantia de abertura de novos mercados 

internos e externos, contribuindo para a geração de emprego e renda, e 

maior qualidade de vida aos cidadãos tocantinenses. 

 

As atividades econômicas convergiram em diversas áreas, 

especialmente, na agricultura, pecuária e desenvolvimento agrário, 

influenciando diretamente na balança comercial tocantinense. A balança 

comercial do agronegócio brasileiro, em junho de 2011, somou u

positivo de US$5,8 bilhões. As exportações chegaram a US$8,9 bilhões, 

que corresponde a uma alta de 29,1% em relação ao mesmo mês de 2010. 

As importações atingiram US$1,3 bilhão, significando uma expansão de 

32,5% se comparado com junho do ano ante

 

 

 

 

 

 

 

 

Gado para abate  
 

Seagro foram direcionadas para a promoção e crescimento da 

produção e da produtividade agropecuária visando à melhoria da 

qualidade dos produtos e a garantia de abertura de novos mercados 

internos e externos, contribuindo para a geração de emprego e renda, e 

maior qualidade de vida aos cidadãos tocantinenses.  

As atividades econômicas convergiram em diversas áreas, 

especialmente, na agricultura, pecuária e desenvolvimento agrário, 

influenciando diretamente na balança comercial tocantinense. A balança 

comercial do agronegócio brasileiro, em junho de 2011, somou um saldo 

positivo de US$5,8 bilhões. As exportações chegaram a US$8,9 bilhões, 

que corresponde a uma alta de 29,1% em relação ao mesmo mês de 2010. 

As importações atingiram US$1,3 bilhão, significando uma expansão de 

32,5% se comparado com junho do ano anterior.  

Gado para abate 



  
 

 
 

 

As exportações tocantinenses chegaram a US$276 milhões, 

47% a mais do que o mesmo período de 2010. As exportações se 

concentraram 99% em produtos agropecuários, sendo que os principais 

produtos exportados foram soja (80,87%), carne e miudezas de bovinos 

(18,7%). Já as importações somaram US$94 milhões, um saldo negativo de 

6,7% em relação ao mesmo período de 2010. Deste total, 28% foram na 

aquisição de produtos para produção agrícola, especialmente, adubos e 

fertilizantes, somando cerca de US$27 milhões do total importado. Diante 

disso, a Balança Comercial do Tocantins obteve um saldo positivo de U$ 

181 milhões no primeiro semestre de 2011. Os principais parceiros do 

agronegócio tocantinense aumentaram o volume de compras, sendo que 

a União Europeia segue líder com cerca de US$185 milhões (67,05%), a 

Ásia comprou US$47 milhões (17,23%), e a Europa Oriental assumiu 

6,27% das compras, com um volume de US$17 milhões. A balança 

comercial do Tocantins teve em junho seu melhor desempenho, 

registrando um superávit de US$70 milhões, ou seja, uma elevação de 

50% em relação ao mesmo período do ano de 2010 que foi de US$47 

milhões.  

 

Valor Bruto da Produção - VBP  

 

O Valor Bruto da Produção (VBP) brasileiro, que corresponde 

ao faturamento agrícola obtido nas principais lavouras, atingiu o recorde 

de R$205,8 bilhões em 2011, trata-se do maior valor registrado desde 

1997. Com o ano praticamente encerrado, o número é 11,7 % maior em 

relação a 2010, conforme dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento.  

 

No Tocantins, o aumento corresponde a 38% em relação à 

safra passada. O VBP de 2010/2011 fechou em torno de R$1,4 bilhão. Os 

produtos que mais colaboraram para obter esse resultado foram a soja 

com R$861 mil, o milho com R$165.369.400,00 e o arroz com 

R$220.182.000,00. O Tocantins está entre os três Estados da Federação 

que obtiveram maior aumento do VBP. O Estado do Mato Grosso teve um 

crescimento de 39,8% e o de Goiás 18%.  

 

Elaborado pela Assessoria de Gestão Estratégica desde 1997, 

o Valor Bruto da Produção (VBP) é calculado com base na produção e nos 

preços de mercado das 20 maiores lavouras do Brasil, que são: soja, cana-

de-açúcar, uva, amendoim, milho, café, arroz, algodão, banana, batata-

inglesa, cebola, feijão, fumo, mandioca, pimenta-do-reino, trigo, tomate, 

cacau, laranja e mamona. Para realizar o estudo, são utilizados dados do 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, da FGV - Fundação 

Getúlio Vargas e da Conab - Companhia Nacional de Abastecimento. 

(Fonte: MAPA). 

 



 
 

 

Produção de Grãos 

 

Os investimentos proporcionaram um aumento na taxa de 

crescimento médio da produção de grãos da safra 2010/2011, em relação 

à 2009/2010, na ordem de 2,5%, atingindo a produção total de 2.224.220 

toneladas de grãos. As principais culturas, que contribuem para esse 

número em toneladas são: a soja com 1.125.833, o arroz com casca 

467.558 e o milho 307.627.  

 

A produção de arroz irrigado na região de Lagoa da Confusão 

- TO teve um aumento de 14% em área plantada na safra 2010

safra passada foram 58 mil hectares, ante 62 mil hectares na atual. A 

região, que compreende os municípios de Lagoa da Confusão, 

Cristalândia, Formoso do Araguaia, Pium e Dueré, possui cerca de 70 

produtores de arroz irrigado. O Tocantins confirma seu potencial agrícola 

com lançamento de uma nova variedade de grãos. A semente lançada 

possui alto padrão de qualidade e é adaptada ao clima e solo do Estado.

 

Classificação Vegetal 

 

O Serviço de Classificação Vegetal tem como finalidade dar 

cumprimento a Lei Federal nº 9972/00, regulamentada pelo Decreto nº 

3664/00, de 17 de novembro de 2000. Devido à suspensão do 

 

Os investimentos proporcionaram um aumento na taxa de 

crescimento médio da produção de grãos da safra 2010/2011, em relação 

à 2009/2010, na ordem de 2,5%, atingindo a produção total de 2.224.220 

rãos. As principais culturas, que contribuem para esse 

número em toneladas são: a soja com 1.125.833, o arroz com casca 

A produção de arroz irrigado na região de Lagoa da Confusão 

a safra 2010-2011. Na 

safra passada foram 58 mil hectares, ante 62 mil hectares na atual. A 

região, que compreende os municípios de Lagoa da Confusão, 

Cristalândia, Formoso do Araguaia, Pium e Dueré, possui cerca de 70 

tins confirma seu potencial agrícola 

com lançamento de uma nova variedade de grãos. A semente lançada 

possui alto padrão de qualidade e é adaptada ao clima e solo do Estado. 

O Serviço de Classificação Vegetal tem como finalidade dar 

cumprimento a Lei Federal nº 9972/00, regulamentada pelo Decreto nº 

3664/00, de 17 de novembro de 2000. Devido à suspensão do 

credenciamento do Serviço de Classificação Vegetal pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

classificação só tiveram início em agosto/2011. Contudo, foram 

classificados 17.617,13 toneladas de produtos de origem vegetal e, 

certificados de acordo com as normas e padrões estabelecidos para o 

consumo humano. As atividades foram realizadas por meio de 191 

atendimentos, distribuídos em várias regiões do Estado. As análises fís

e físico-químicas realizadas garantiram a qualidade dos produtos 

produzidos e comercializados no Estado e a oferta de alimentos mais 

saudáveis ao consumidor, atendendo a solicitação das empresas que se 

preocupam com segurança alimentar e prezam pela s

  

Classificação de vegetais

 
 

credenciamento do Serviço de Classificação Vegetal pelo Ministério da 

gricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, as atividades de 

classificação só tiveram início em agosto/2011. Contudo, foram 

17.617,13 toneladas de produtos de origem vegetal e, 

certificados de acordo com as normas e padrões estabelecidos para o 

consumo humano. As atividades foram realizadas por meio de 191 

atendimentos, distribuídos em várias regiões do Estado. As análises físicas 

químicas realizadas garantiram a qualidade dos produtos 

produzidos e comercializados no Estado e a oferta de alimentos mais 

saudáveis ao consumidor, atendendo a solicitação das empresas que se 

preocupam com segurança alimentar e prezam pela satisfação do cliente. 

Classificação de vegetais 



 
 

 

Fruticultura 

 

O Tocantins é dotado de todas as qualidades necessárias para 

produção de frutas tropicais em alta escala. Dentre as qualidades, vale 

destacar as boas condições climáticas, altitude, abundância de luz solar e 

a disponibilidade de água, que favorecem o plantio de frutas, 

especialmente, abacaxi, banana, melancia e caju.  

 

 

Acreditando no potencial da cadeia produtiva de frutas, o 

Governo do Estado desenvolveu políticas com a convicção de que hoje o 

Tocantins é um mercado de excelência na produção desses produtos, 

Produção de abacaxi 

 

O Tocantins é dotado de todas as qualidades necessárias para 

produção de frutas tropicais em alta escala. Dentre as qualidades, vale 

destacar as boas condições climáticas, altitude, abundância de luz solar e 

ilidade de água, que favorecem o plantio de frutas, 

Acreditando no potencial da cadeia produtiva de frutas, o 

Governo do Estado desenvolveu políticas com a convicção de que hoje o 

de excelência na produção desses produtos, 

pretendendo também, diversificar para outras culturas. Para isso, conta 

com o cooperativismo e o associativismo de todos os produtores na busca 

de novas alternativas. A produção de frutas no Estado, referente à sa

2010/2011 chegou a 181.548 toneladas, sendo o abacaxi, a melancia, a 

banana e o coco da bahia os principais responsáveis. No entanto com a 

ativação dos Projetos de Fruticultura São João e Manuel Alves houve um 

considerável aumento na produção de laranj

melão, tangerina, mamão, castanha de caju e outros.

 

 

Silvicultura 

 

No segmento da silvicultura, o Governo do Estado incentiva

sua difusão e consegue com isso expandir o negócio com o passar do 

tempo. Considerando os 5,5 milhões de hectares em áreas tocantinenses 

disponíveis ao investimento, houve um aumento significativo da área 

plantada em 2011, atingindo 83.204 hectares, plant

Cerca de 40% a mais que 2010, quando foram registrados 58.051ha de 

área. A previsão é de crescimento do setor, tendo em vista as áreas já 

licenciadas pelo Instituto Natureza do Tocantins 

que devem ser cultivadas até o ano 2017. 

 
 

pretendendo também, diversificar para outras culturas. Para isso, conta 

com o cooperativismo e o associativismo de todos os produtores na busca 

de novas alternativas. A produção de frutas no Estado, referente à safra 

2010/2011 chegou a 181.548 toneladas, sendo o abacaxi, a melancia, a 

banana e o coco da bahia os principais responsáveis. No entanto com a 

ativação dos Projetos de Fruticultura São João e Manuel Alves houve um 

considerável aumento na produção de laranja, limão, maracujá, manga, 

melão, tangerina, mamão, castanha de caju e outros. 

No segmento da silvicultura, o Governo do Estado incentiva 

sua difusão e consegue com isso expandir o negócio com o passar do 

tempo. Considerando os 5,5 milhões de hectares em áreas tocantinenses 

disponíveis ao investimento, houve um aumento significativo da área 

plantada em 2011, atingindo 83.204 hectares, plantadas em 230 fazendas. 

Cerca de 40% a mais que 2010, quando foram registrados 58.051ha de 

área. A previsão é de crescimento do setor, tendo em vista as áreas já 

licenciadas pelo Instituto Natureza do Tocantins - Naturatins (794.074 ha), 

adas até o ano 2017.  



 
 

 

 

Na silvicultura tem predominado o eucalipto e a teca. A 

região do Bico do Papagaio concentra a maior área de eucalipto, 14 mil 

hectares na propriedade da Siderúrgica Norte do Brasil 

município de São Bento. Mas, conforme levantamento realizado pela 

Seagro em 2011, depois do eucalipto, a seringueira é a espécie que tem 

crescido na preferência dos silvicultores, em função da retirada do látex, 

logo a partir do quinto ano - matéria prima que tem mercado garantido. O 

total de área cultivada com seringueira corresponde a 1.820 hectares e, a 

maior área fica na região Sul do Estado, na Fazenda Serra Dourada, 

município de Palmeirópolis, com 774 ha. As outras espécies cultivadas 

são: Teca, Neen Indiano, Pinus, Pequi, Acácia, Pupunha, Mogno, Cedro e 

Paricá. 

 

Piscicultura 

 

A piscicultura foi um dos destaques do setor produtivo do 

Tocantins em 2011. A área foi responsável pela movimentação financeira 

de R$150 milhões. Atualmente, o Estado possui cerca de mil 

empreendimentos piscícolas. A produção de pescado em cativeiro cresc

15,38%, chegando a 7.500 toneladas. Em 2007, a produção no Estado era 

de 4,3 mil toneladas, o que representa um crescimento de 74%, em 

apenas quatro anos.  

 

Na silvicultura tem predominado o eucalipto e a teca. A 

região do Bico do Papagaio concentra a maior área de eucalipto, 14 mil 

hectares na propriedade da Siderúrgica Norte do Brasil - Sinobras, no 

município de São Bento. Mas, conforme levantamento realizado pela 

Seagro em 2011, depois do eucalipto, a seringueira é a espécie que tem 

crescido na preferência dos silvicultores, em função da retirada do látex, 

rima que tem mercado garantido. O 

total de área cultivada com seringueira corresponde a 1.820 hectares e, a 

maior área fica na região Sul do Estado, na Fazenda Serra Dourada, 

município de Palmeirópolis, com 774 ha. As outras espécies cultivadas 

Neen Indiano, Pinus, Pequi, Acácia, Pupunha, Mogno, Cedro e 

A piscicultura foi um dos destaques do setor produtivo do 

Tocantins em 2011. A área foi responsável pela movimentação financeira 

de R$150 milhões. Atualmente, o Estado possui cerca de mil 

empreendimentos piscícolas. A produção de pescado em cativeiro cresceu 

15,38%, chegando a 7.500 toneladas. Em 2007, a produção no Estado era 

de 4,3 mil toneladas, o que representa um crescimento de 74%, em 

 

 

No Tocantins, cerca de sete mil pessoas estão ligadas, direta 

ou indiretamente à piscicultura, podendo contar com quatro frigoríficos 

de peixes com Selo de Inspeção Federal 

d’água em barragens e 25 mil hectares de áreas propícias à instalação de 

viveiros. Ao todo, oito unidades produtoras de alevinos são responsávei

por aproximadamente 40 milhões de larvas, alevinos e pós

espécies nativas como caranha, cachor

Além disso, vários produtores investem em projetos de construção e 

ampliação de unidades industriais de pescado e engo

projeção de crescimento do setor. 

Piscicultura

 
 

No Tocantins, cerca de sete mil pessoas estão ligadas, direta 

podendo contar com quatro frigoríficos 

de peixes com Selo de Inspeção Federal - SIF, 120 mil hectares de lâmina 

d’água em barragens e 25 mil hectares de áreas propícias à instalação de 

viveiros. Ao todo, oito unidades produtoras de alevinos são responsáveis 

por aproximadamente 40 milhões de larvas, alevinos e pós-larvas de 

cies nativas como caranha, cachorra, piau, pirarucu e tambaqui.  

Além disso, vários produtores investem em projetos de construção e 

ampliação de unidades industriais de pescado e engorda, motivados pela 

Piscicultura 



 
 

 

 

Bovinocultura de corte 

 

A bovinocultura de corte atingiu a marca de 8.000.000 de 

cabeças. 

 

 

Bovinocultura de leite 

 

Várias atividades foram desenvolvidas em 2011, no sentido 

de fortalecer a cadeia produtiva da bovinocultura de leite, abaixo estão 

relacionadas as mais relevantes:  

 

 

A bovinocultura de corte atingiu a marca de 8.000.000 de 

Várias atividades foram desenvolvidas em 2011, no sentido 

de fortalecer a cadeia produtiva da bovinocultura de leite, abaixo estão 

 

 

 

 

▪ Dia Técnico de Manejo Higiênico da Ordenha, uma iniciativ

do Governo do Estado em parceria com a Faculdade Católica, Sebrae e 

Federação de Produtores de Hortifrutigranjeiros do Tocantins, que 

beneficiou diretamente 230 pessoas, entre técnicos, estudantes e 

produtores rurais.  

▪ Realização do levantamento da produção formal e informal 

de leite, bem como, a caracterização dos produtores com aplicação de 

questionários a 233 produtores e 15 proprietários de laticínios da região 

do Médio Araguaia, compreendido pelos municípios de Pre
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questionários a 233 produtores e 15 proprietários de laticínios da região 

do Médio Araguaia, compreendido pelos municípios de Presidente 



 
 

 

Kennedy, Brasilândia, Colinas, Nova Olinda, Araguaína, Bandeirantes, Pau 

D’arco, Arapoema, Juarina, Fortaleza do Tabocão, Guaraí, Colméia, 

Goianorte, Itaporã, Pequizeiro, BernadoSayão e Couto Magalhães. 

▪ Realização do Circuito do Leite na Agrotins/2011, por meio 

do qual foi apresentada toda a cadeia produtiva, desde a produção à 

mesa do consumidor (Produção – Indústria - 

Mercado - Mesa do Consumidor) e, também, o Torneio Leiteiro que 

objetivou incentivar os produtores de leite a buscaram melhorias para os 

seus rebanhos.  

▪ Visita técnica junto a EMVZ-UFT, em Araguaína, onde foi 

apresentado o sistema de produção de leite em sistema rotacionado com 

irrigação e o sistema de ordenha para utilização de pequenos

 

Avicultura  

 

O Estado do Tocantins conta com um efetivo avícola em 

torno de 5 milhões de cabeças aves/ciclo produtivo (60 dias) e uma 

produção de 10 milhões de dúzias de ovos.  

O processamento e a industrialização da carne são feitos em 

dois grandes abatedouros de aves, localizados nos municípios de Paraíso 

do Tocantins, região Central do Estado e Aguiarnópolis, na região Norte. 

Atualmente são 134 produtores de aves de corte, pel
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Mesa do Consumidor) e, também, o Torneio Leiteiro que 

os produtores de leite a buscaram melhorias para os 

UFT, em Araguaína, onde foi 

apresentado o sistema de produção de leite em sistema rotacionado com 

irrigação e o sistema de ordenha para utilização de pequenos agricultores. 

O Estado do Tocantins conta com um efetivo avícola em 

torno de 5 milhões de cabeças aves/ciclo produtivo (60 dias) e uma 

O processamento e a industrialização da carne são feitos em 

dois grandes abatedouros de aves, localizados nos municípios de Paraíso 

do Tocantins, região Central do Estado e Aguiarnópolis, na região Norte. 

Atualmente são 134 produtores de aves de corte, pelo sistema de 

integração, em mais de 200 galpões que abastecem além do mercado 

estadual, a região norte do país.  

 

 

Apicultura e Meliponicultura 

 

▪Realização de 03 Clínicas Tecnológicas: Abelhas BELHAS SEM 

FERRÃO: UMA ALTERNATIVA PARA A GRICULTURA FAMILIAR 

Amazônia Oriental, APRENDA A CALCULAR O CUSTO DE PRODUÇÃO DO 

MEL - SEBRAE-TO e COMO VENDER O SEU MEL 

Realização do I Congresso de Apicultura e Meliponicultura da 

Amazônia, que beneficiou 847 pessoas, dentre apicultores, técnicos e 

estudantes. 

 
 

integração, em mais de 200 galpões que abastecem além do mercado 

Realização de 03 Clínicas Tecnológicas: Abelhas BELHAS SEM 

FERRÃO: UMA ALTERNATIVA PARA A GRICULTURA FAMILIAR - Emprapa 

Amazônia Oriental, APRENDA A CALCULAR O CUSTO DE PRODUÇÃO DO 

TO e COMO VENDER O SEU MEL - SEBRAE-TO.  
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Amazônia, que beneficiou 847 pessoas, dentre apicultores, técnicos e 



  
 

 
 

 

Desenvolvimento Agrário 

 

Uma das principais e mais importantes políticas públicas do 

Governo do Estado do Tocantins voltada para o setor produtivo é a 

Agricultura Familiar, que por sua vez, responde por 30% do valor bruto da 

produção agropecuária do país (incluindo os assentamentos da reforma 

agrária); ocupando 71% da mão-de-obra em 80% dos estabelecimentos 

rurais; mantendo mais de 18 milhões de trabalhadores no campo; 

proporcionando 70% dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro, com 

utilização de apenas 30,5% das terras agricultáveis do país, segundo o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário.  

 

Com o objetivo de resolver as questões relacionadas à 

certificação dos imóveis com georreferenciamento, o Governo do Estado, 

por meio da Seagro - Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do 

Desenvolvimento Agrário, assinou um Acordo de Cooperação Técnica, 

com o Incra – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 

garantindo mais segurança para os proprietários de terra e investidores, já 

que vai agilizar os processos de certificação da documentação.  

 

Em 2011, com os trabalhos de monitoramento e 

acompanhamento das ações do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar – Pronaf, Programa Nacional de Crédito Fundiário – 

PNCF, 2160 famílias foram contempladas com contratos de 

financiamento, com objetivo de financiar as atividades agropecuárias e 

não agropecuárias e a aquisição da terra, visando fortalecer e desenvolver 

as famílias de agricultores familiares. No Tocantins, hoje, são 48 mil 

famílias de agricultores familiares, que juntas são responsáveis por grande 

parte dos alimentos básicos que chegam à mesa dos tocantinenses. 

 

Feira de Tecnologia Agropecuária - AGROTINS  

 

Com a finalidade de propiciar ambientes favoráveis à 

promoção do agronegócio, com enfoque na difusão do conhecimento e 

no acesso a tecnologias voltadas para o desenvolvimento do setor 

produtivo, em sua 11ª edição, a feira enfocou o tema “Agropecuária de 

baixo carbono”,com slogan “Novas Práticas, Novos Ares” e foi aberta ao 

público no período de 10 a 14 de maio de 2011, das 9h às 19h com 

entrada franca e mais uma vez superando todas as metas previstas.  

 

A escolha da temática buscou destacar a preocupação do 

Governo, em alertar produtores rurais e população em geral sobre as 

questões ambientais relacionadas à produção agropecuária. Inserida no 

calendário nacional de eventos do MAPA, e com um planejamento 

estratégico definido, onde atividades como cadastramento de 

expositores, levantamento de demandas, entre outros alcançou mais de 



 
 

 

951 empresas e entidades ligadas ao setor produtivo contatadas, seguidas 

em janeiro de 2011, pelas atividades de campo, e em sequência, todas as 

etapas do evento. 

 

 

Visando o repasse de informações foram realizadas 411 

palestras técnicas, 71 clínicas tecnológicas 34 dinâmicas de máquinas e 

encontros técnicos (grãos, agricultura familiar e animal), capacitando 

16.599 pessoas com diversas tecnologias de sistemas de produção 

voltadas para o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário. 

Houve também a viabilização de 2.730 pequenos produtores rurais 

(transporte, alimentação e hospedagem) para participação na Feira, que 

contou com a participação de todos os 139 municípios do Estado e u

Vista panorâmica da Feira de Tecnologia Agropecu
do Tocantins – Agrotins 2011 

 

951 empresas e entidades ligadas ao setor produtivo contatadas, seguidas 

em janeiro de 2011, pelas atividades de campo, e em sequência, todas as 

de informações foram realizadas 411 

palestras técnicas, 71 clínicas tecnológicas 34 dinâmicas de máquinas e 

encontros técnicos (grãos, agricultura familiar e animal), capacitando 

16.599 pessoas com diversas tecnologias de sistemas de produção 

a o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário. 

Houve também a viabilização de 2.730 pequenos produtores rurais 

(transporte, alimentação e hospedagem) para participação na Feira, que 

contou com a participação de todos os 139 municípios do Estado e um 

público estimado de 68.928 visitantes/participantes entre produtores 

rurais, agricultores familiares, técnicos, pesquisadores, estudantes e 

empresários do agronegócio. 

 

Em 2011 houve um aumento recorde de 158,34% no valor 

total de negócios (propostas, vendas diretas e negociações futuras), em 

relação à edição anterior com um volume correspondente de R$181 

milhões, durante a feira.  O evento fortaleceu significativamente o 

agronegócio com a divulgação das potencialidades do setor, e também 

proporcionou aos visitantes tanto o aprimoramento como a aquisição de 

novas tecnologias, superando as expectativas e metas previstas para esta 

edição. 

 
Associativismo e cooperativismo  

 

Nos últimos anos, tem crescido consideravelmente o 

movimento de pessoas, organizando

para fomentar o desenvolvimento econômico e social do País.

Tocantins, em 2011, o Governo do Estado

associações e colaborou para a constituição de mais três entidades ligadas 

ao agronegócio, saltando de 886 para 929 associações, perfazendo um 

aumento de 4,8%. Durante o exercício, as instituições receberam 

orientações e capacitações sobre as atividades do setor a

mica da Feira de Tecnologia Agropecuária 
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milhões, durante a feira.  O evento fortaleceu significativamente o 

agronegócio com a divulgação das potencialidades do setor, e também 

s visitantes tanto o aprimoramento como a aquisição de 

novas tecnologias, superando as expectativas e metas previstas para esta 

Nos últimos anos, tem crescido consideravelmente o 

movimento de pessoas, organizando-se em associações e cooperativas 

para fomentar o desenvolvimento econômico e social do País. No 

Tocantins, em 2011, o Governo do Estado realizou o cadastro de 40 

ões e colaborou para a constituição de mais três entidades ligadas 

ao agronegócio, saltando de 886 para 929 associações, perfazendo um 

8%. Durante o exercício, as instituições receberam 

orientações e capacitações sobre as atividades do setor agropecuário. No 



  
 

 
 

 

intento de promover o associativismo e cooperativismo foram realizadas 

várias atividades, tais como: palestras, o 5º Encontro Estadual de 

Cooperativismo realizado em parceria com a OCB/Sescoop/TO e o apoio 

logístico a 1.386 agricultores familiares e técnicos que participaram das 

palestras e orientações tecnológicas apresentadas na 11ª edição da Feira 

de Tecnologia Agropecuária – Agrotins.  

 

Segundo a Cooperativa dos Apicultores e Meliponicultores de 

Palmas – Coap, o apoio da Seagro na realização de eventos de capacitação 

e divulgação das atividades foi fundamental para impulsionar o 

crescimento do setor no Tocantins, contribuindo também, para estimular 

e resgatar o interesse dos apicultores em continuar trabalhando e 

acreditando no crescimento da apicultura no Estado.  

 

As cooperativas representam, hoje, um importante 

instrumento para a implementação das políticas públicas nas áreas rurais 

e para organização das estratégias econômicas da agricultura familiar, que 

trabalham na produção de alimentos, mas objetivam também, a 

comercialização e o acesso ao mercado institucional e privado e, 

consequentemente, a geração de renda. 

 

 

 

Projetos Hidroagrícolas 

 

Em parceria com o Governo Federal, o Governo do Tocantins 

desenvolve projetos hidroagrícolas, voltados para a fruticultura em três 

regiões do Estado: Projeto Manuel Alves (Sudeste), Projeto São João 

(Central) e Projeto Sampaio (Bico do Papagaio). O Governo também 

trabalha na implantação do Programa de Desenvolvimento do Sudoeste 

do Tocantins - Prodoeste, que objetiva através de parceria público-

privada, um grande sistema de plantio irrigado no Estado. De acordo com 

levantamento da Superintendência de Irrigação e Drenagem da Secretaria 

da Agricultura, o Tocantins possui cerca de 90 mil hectares de áreas 

irrigadas, com projeção de aumentar 20 mil hectares de áreas irrigadas 

em todo Estado, até o final do exercício de 2012.  

Os principais produtos cultivados nessas áreas são: arroz, 

feijão, soja para semente, melancia, milho, cana de açúcar e frutas.  

Principais municípios com áreas irrigadas:  

Lagoa da Confusão – 45.000 hectares  

Formoso do Araguaia – 30.000 hectares  

Pium – 7 mil hectares  

Dueré – 5 mil hectares  

Cristalândia – 3 mil hectares  

Pedro Afonso – 500 hectares 

  



 
 

 

Na função agricultura foram aplicados aproximadamente R$ 

39,3milhões. 

 

 

� Assistência Social 

 
O ano de 2011 foi marcado por importantes mudanças. 

Programas foram reformulados e ampliados, tudo para garantir aos 

cidadãos tocantinenses, principalmente os em situação de 

vulnerabilidade, o direito de conquistar sua autonomia. Entre as diversas 

ações realizadas pelo Governo do Estado em 2011, as que tiveram maior 

destaque foram:  
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O ano de 2011 foi marcado por importantes mudanças. 

Programas foram reformulados e ampliados, tudo para garantir aos 

cidadãos tocantinenses, principalmente os em situação de 

vulnerabilidade, o direito de conquistar sua autonomia. Entre as diversas 

alizadas pelo Governo do Estado em 2011, as que tiveram maior 

Cartão do Idoso 

 

Foram entregues neste ano

120municípios. O documento estabelecido pela Lei n° 2.001/08 garante a 

gratuidade no transporte intermunicipal para idosos com idade a partir de 

60 anos e renda mensal de até dois salários mínimos. 

 

 

Capacitações para trabalhadores do Suas 

Social 

 

No Tocantins os 139 municípios aderiram ao Sistema Único 

da Assistência Social, desses, nove estão na gestão inicial, ou seja, estão 

Entrega de

 
 

oram entregues neste ano 6.303 cartões do idoso em 

120municípios. O documento estabelecido pela Lei n° 2.001/08 garante a 

ipal para idosos com idade a partir de 

60 anos e renda mensal de até dois salários mínimos.  

Capacitações para trabalhadores do Suas – Sistema Único da Assistência 

No Tocantins os 139 municípios aderiram ao Sistema Único 

da Assistência Social, desses, nove estão na gestão inicial, ou seja, estão 

Entrega de cartões do idoso 



  
 

 
 

 

implantando o Sistema; 129 estão na gestão básica, recebendo recursos e 

oferecendo serviços básicos sociais; e um na gestão plena, onde o 

município tem habilitação para oferecer todos os serviços de assistência 

social. 

 

O Governo do Estado, através da Secretaria de Trabalho e da 

Assistência Social treinou 447 trabalhadores do Suas dos 139 municípios 

do Estado para o preenchimento do novo formulário do Cadastro Único 

da Assistência Social. 

 

O CadÚnico é um instrumento que identifica e caracteriza as 

famílias com baixa renda para inclusão nos programas sociais tanto do 

governo federal quanto dos estados e municípios.  

 

Capacitação do Peti – Erradicação do Trabalho Infantil 

 

Foram capacitadas as equipes técnicas de todo o Estado, que 

atuam na oferta dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

e na Gestão do Peti - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 

Participaram do encontro 410 gestores e técnicos municipais dos 118 

municípios. Além disso, trabalhou na divulgação do Dia Nacional de 

Combate ao Trabalho Infantil, com a realização da Segunda Audiência 

Pública Sobre o Trabalho Infantil, em parceria com o Fórum Tocantinense 

de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Promoção da 

Aprendizagem – FETIPA. 

 

Apoio às Conferências Municipais de Assistência Social 

 

Orientação em 125 conferências municipais Assistência Social 

e 109 conferências municipais de Segurança Alimentar e Nutricional por 

parte de técnicos da Setas. 

 

Casa de Apoio Vera Lúcia 

 

A Casa de Apoio Vera Lúcia dá suporte aos acompanhantes 

dos pacientes internados nos hospitais públicos de Palmas e aos 

pacientes que receberam alta até que possam retornar as suas cidades de 

origem. A casa de apoio atende cerca de 300 pessoas por mês em um 

sistema rotativo. 

 

No ano de 2011 foram feitos 23.581 atendimentos com 

alimentação sendo: café da manhã, almoço, café da tarde e jantar aos 

usuários e também hospedagem a acompanhantes de pacientes vindos de 

89 municípios do Tocantins e 45 municípios de outros Estados.  

 

Co-financiamento dos Serviços de Proteção social Especial 



 
 

 

Co-financiamento de 26 entidades de Média e Alta 

Complexidade, sendo 24 APAE’S e 02 Entidades que atuam com violação 

de direitos. 

 

Na Função Assistência Social foram aplicados 

aproximadamente R$ 35,7 milhões de reais. 

 

� Segurança alimentar e nutricional 

 

Programa Tocantins Solidário/Tocantins sem Fome 

 

A ação prevê recursos do Fundo Social de Solidariedade do 

Estado do Tocantins para atender prioritariamente pessoas ou famílias em 

situação de de vulnerabilidade social, bem como a comunidade em geral 

em casos de calamidade pública e emergenciais.O destino desse recurso é 

feito diante de solicitações e de demandas da Defesa Civil, 

Bombeiros e Prefeituras Municipais. A Ação está prevista na Lei Orgânica 

da Assistência Social. Foram doadas 248 cadeiras de rodas simples e 

entregues 14.620 fraldas geriátricas. Por meio do Programa Tocantins sem 

Fome foram entregues 133 mil cestas básicas nos 139 municípios do 

Tocantins. Trata-se da primeira ação do programa realizada em caráter 

emergencial buscando aliviar a fome de quem mais precisa. A entrega das 
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A ação prevê recursos do Fundo Social de Solidariedade do 

para atender prioritariamente pessoas ou famílias em 

situação de de vulnerabilidade social, bem como a comunidade em geral 

em casos de calamidade pública e emergenciais.O destino desse recurso é 

feito diante de solicitações e de demandas da Defesa Civil, Corpo de  

Bombeiros e Prefeituras Municipais. A Ação está prevista na Lei Orgânica 

da Assistência Social. Foram doadas 248 cadeiras de rodas simples e  

Programa Tocantins sem 

Fome foram entregues 133 mil cestas básicas nos 139 municípios do 

se da primeira ação do programa realizada em caráter 

emergencial buscando aliviar a fome de quem mais precisa. A entrega das 

cestas foi uma ação de governo envolvendo diferentes secretarias de 

Estado.  

 

 

Doação de alimentos em parceria com Mesa Brasil e Conab

 

Em 2011 o Governo do Estado 

de entrega de alimentos da Conab 

Abastecimento e também com o Mesa Brasil. Foram entregues mais 38 

toneladas de arroz e feijão doados pela Conab. Os alimentos chegaram 

aos lugares principalmente de difícil acesso como as comunidades do 

Jalapão. Famílias dos municípios com o menor IDH 

Desenvolvimento Humano. 

Entrega de cestas básicas à famílias em situação de 
vulnerabilidade social

 
 

verno envolvendo diferentes secretarias de 

Doação de alimentos em parceria com Mesa Brasil e Conab 

o Governo do Estado fez parceria com os projetos 

de entrega de alimentos da Conab – Companhia Nacional de 

Abastecimento e também com o Mesa Brasil. Foram entregues mais 38 

toneladas de arroz e feijão doados pela Conab. Os alimentos chegaram 
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Capacitação de Recursos Humanos em Segurança Alimentar e 

Nutricional 

 

Promover Educação Alimentar e Nutricional às famílias 

beneficiadas, através de palestras educativas, eventos oficinas teóricas e 

práticas de alimentação saudável com aproveitamento integral dos 

alimentos, como instrumento da redução da Insegurança Alimentar e 

melhoria da qualidade de vida. No exercício de 2011 foram atendidos 27 

municípios com um total de 1.512 famílias atendidas. 

 

Oficinas de Panificação e Alimentação Saudável  

Foram  realizados em 25 municípios os cursos de Pães 

enriquecidos, que capacitou 733 pessoas, e também de Alimentação 

Saudável com Aproveitamento Integral de Alimentos capacitando 687 

pessoas. 

 
 

� Trabalho 

 
Cursos de Inclusão Produtiva  

A ação faz parte do programa de incentivo e fomento a 

Economia Solidária no Estado, que tem meta de educar, formar e 

capacitar tecnicamente os trabalhadores dos empreendimentos sociais 

nos diversos municípios tocantinenses. Esse trabalho é realizado dentro 

dos seguintes eixos temáticos: “Qualificação e Capacitação Profissional, 

Geração de Trabalho Emprego e Renda, Valorização do ser humano e do 

trabalho, Inclusão Socioprodutiva e Autogestão”. Este ano já foram 

capacitadas 846 famílias na sua maioria beneficiárias de programas sociais 

com os cursos de: panificação solidária, materiais sólidos recicláveis e 

artesanatos, tapetes diversificados e vassoura pet, pintura em tecido, 

garrafa pet e sacolas de lona, vidros decorados, escultura em frutas, 

bolsas clássicas, bolsa ecobag, boneca de tecido, customização em 

camisetas. 

 
Recriarte 

 

876 pessoas concluíram as oficinas do projeto Recriarte. São 

20 cursos: costura básica, pintura em tecido, bordado capitonê, ponto 

pena, ponto russo, crochê diverso, confecção em bonecas de pano, entre 

outros cursos. 

 

Planteq (Plano Territorial de Qualificação) 

 

Os cursos de qualificação social e profissional realizados nos 

postos do SINE - Sistema Público de Empregos beneficiaram 394 



 
 

 

trabalhadores em 2011. Com qualificação em: Administração, Beleza e 

Estética, Segurança no Trabalho, Comunicação e Informação, 

Refrigeração, Automotivo. O objetivo foi qualificar trabalhadores para 

inserção no mercado de trabalho através da intermediação de mão de 

obra.  

 

Planseq ( Plano Setorial de Qualificação) 

 

A Governo do Estado junto com o Plano Setorial de 

Qualificação (Planseq) ofereceu 145 oportunidades de cursos gratuitos 

nas áreas de azulejista e eletricista. Os trabalhadores qualificados pelos 

cursos são beneficiários do Programa Bolsa Família. 

Cursos de Capacitação 

 

Foram capacitados 1005 trabalhadores nos seguintes cursos 

de capacitação profissional: Curso de Capacitação Profissional nas áreas 

de: Habilidades Técnicas no Atendimento, A Arte de Falar em Público, 

Liderança Avançada, Técnicas Administrativas, Relações Humanas, Noções 

Básicas de Seg. e Saúde no Trabalho, Excelência no Atendimento, Técnicas 

em Vendas, Técnicas Secretariais, Gestão de Pessoas, Princípios da 

Administração. Os cursos de capacitação têm carga horária de 40 horas.

 

 

 

Administração, Beleza e 

a no Trabalho, Comunicação e Informação, 
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Foram capacitados 1005 trabalhadores nos seguintes cursos 

de capacitação profissional: Curso de Capacitação Profissional nas áreas 

de: Habilidades Técnicas no Atendimento, A Arte de Falar em Público, 

Administrativas, Relações Humanas, Noções 

Básicas de Seg. e Saúde no Trabalho, Excelência no Atendimento, Técnicas 

em Vendas, Técnicas Secretariais, Gestão de Pessoas, Princípios da 

Administração. Os cursos de capacitação têm carga horária de 40 horas. 

Caminhos para o Emprego 

 

O Governo Estadual, através da

Assistência Social em parceria com a Secretaria das Oportunidades 

realizou o ‘Caminho para o Emprego’ com os trabalhadores cadastrados 

no Sine. No primeiro semestre de 2011 participaram cerca de 2000 

pessoas. As palestras visam orientar o trabalhador para o mercado de 

trabalho, mostrar de que forma ele deve se comportar durante a 

entrevista, dicas de permanência no emprego, cursos oferecidos com

maiores ofertas de vagas, e principalmente, ouvir o que o trabalhador 

espera do mercado de trabalho.  

 

 

Sine - intermediação de mão de obra

 
 

, através da Secretaria do Trabalho e da 
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termediação de mão de obra 



 
 

 

� 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. 

 

11ª Meia Maratona do Tocantins 

A 11ª edição da Meia Maratona do Tocantins aconteceu no 

dia 18 de dezembro de 2011 com largada e chegada na Praça dos 

Girassóis, em Palmas. A vitória na categoria masculina foi do tocantinense 
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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 

A 11ª edição da Meia Maratona do Tocantins aconteceu no 

dia 18 de dezembro de 2011 com largada e chegada na Praça dos 

Girassóis, em Palmas. A vitória na categoria masculina foi do tocantinense  

Eliésio Miranda, que faturou o tricampeonato da prova 

(2007/2010/2011). Já a prova feminina foi vencida pela atleta Maria 

Barroso – Brasília (DF). Ao todo se inscreveram 632 atletas, sendo: 154 na 

prova masculina; 392 na corrida popular; e 75 na corrida das crianças.

 

Jogos Abertos do Tocantins 

 

Os Jogos Abertos do Tocantins de 2011 contaram com a 

realização de 11 etapas regionais e a participação de cerca de 6 mil atletas 

de 91 municípios do Estado. O público envolvido, entre atletas, comissão 

técnica e torcedores, foi de aproximadamente 31 mil p

final aconteceu no município de Araguaína.
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realização de 11 etapas regionais e a participação de cerca de 6 mil atletas 
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• Número de cidades que participaram dos Jogos: 

• Número de Atletas que participaram de todas as etapas: 

mil atletas 

• Público envolvido em todas as etapas: 

 

Projeto Segundo Tempo 

 

O projeto Segundo Tempo vem sendo desenvolvido desde o 

início de abril de 2011 em 10 cidades do Estado: Araguaína, Araguanã, 

Xambioá, Tocantinópolis, Darcinópolis, Wanderlândia, Santa Fé, Paraíso, 

Gurupi e Palmas. Ao todo, o projeto atende 1.000 crianças com idade 

entre 7 e 17 anos nas modalidades de futsal, basquete, voleibol, xadrez e 

atletismo, além do reforço escolar.  Cada cidade possui um núcleo. 

projeto Segundo Tempo é idealizado pelo Ministério do Esporte, em 

parceria com o Governo Estadual, através da Secretaria da Juventude e 

Esportes. 

 

Esporte é a Nossa Praia e Curta as Praias, não as Drogas

 

Buscando oferecer lazer, informação e combater o uso de 

entorpecentes, foram realizados em seis municípios tocantinenses, na 

temporada de praia, os projetos Esporte é Nossa Praia e Curta as Praias, 

 

• Número de cidades que participaram dos Jogos: 91 cidades 

• Número de Atletas que participaram de todas as etapas: 6 

• Público envolvido em todas as etapas: 31 mil pessoas. 

O projeto Segundo Tempo vem sendo desenvolvido desde o 

início de abril de 2011 em 10 cidades do Estado: Araguaína, Araguanã, 

Darcinópolis, Wanderlândia, Santa Fé, Paraíso, 

Gurupi e Palmas. Ao todo, o projeto atende 1.000 crianças com idade 

entre 7 e 17 anos nas modalidades de futsal, basquete, voleibol, xadrez e 

atletismo, além do reforço escolar.  Cada cidade possui um núcleo. O 

projeto Segundo Tempo é idealizado pelo Ministério do Esporte, em 

parceria com o Governo Estadual, através da Secretaria da Juventude e 

as Drogas 

Buscando oferecer lazer, informação e combater o uso de 

entorpecentes, foram realizados em seis municípios tocantinenses, na 

temporada de praia, os projetos Esporte é Nossa Praia e Curta as Praias, 

não as Drogas. Os municípios de Itacajá, Caseara, Araguacema, Peixe, 

Araguanã e Palmas receberam competições nas modalidades de beach 

soccer, futevôlei, vôlei de praia, boxe e peteca, além de material 

educativo contra o uso das drogas. Cerca de 60 mil pess

atingidas pelo projeto. 
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Jogos dos Povos Indígenas 

 

Com o apoio do Governo do Estado, um dos maiores eventos 

de cunho esportivo-cultural do mundo foi realizado no Tocantins no mês 

de novembro: os XI Jogos dos Povos Indígenas. A cidade de Porto Nacional 

recebeu mais de 1.300 indígenas de 39 etnias do Brasil e de outros países 

durante os 10 dias de evento. Foram investidos cerca de R$ 1,8 milhão, 

 

sendo R$ 1,5 milhão do Ministério do Esporte e R$ 326,4 mil 

de contrapartida do Governo do Estado. 
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Com o apoio do Governo do Estado, um dos maiores eventos 

cultural do mundo foi realizado no Tocantins no mês 

enas. A cidade de Porto Nacional 

recebeu mais de 1.300 indígenas de 39 etnias do Brasil e de outros países 

durante os 10 dias de evento. Foram investidos cerca de R$ 1,8 milhão,  

R$ 1,5 milhão do Ministério do Esporte e R$ 326,4 mil 

Festival de Pipas  

Com o objetivo de valorizar o lúdico, a tradição e fortalecer o 

combate ao consumo de drogas e álcool, o Governo do Estado promoveu 

o 1º Festival de Pipas do Tocantins, realizado no início do mês de agosto 

de 2011, na Praça dos Girassóis, em Palmas. No eve

jovens e crianças, com idade entre 7 e 17 anos, participaram da atividade 

que coloriu o céu da capital do Tocantins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio a eventos 

 

Para democratizar e fortalecer os eventos esportivos das 

mais variadas modalidades, o Governo do Estado repassou às entidades 

esportivas um valor de cerca de R$ 1 milhão, que serviram para viabilizar 

Festival de Pipas

 
 

Com o objetivo de valorizar o lúdico, a tradição e fortalecer o 

combate ao consumo de drogas e álcool, o Governo do Estado promoveu 

o 1º Festival de Pipas do Tocantins, realizado no início do mês de agosto 

de 2011, na Praça dos Girassóis, em Palmas. No evento, cerca de 200 

jovens e crianças, com idade entre 7 e 17 anos, participaram da atividade 

que coloriu o céu da capital do Tocantins.  

Para democratizar e fortalecer os eventos esportivos das 

mais variadas modalidades, o Governo do Estado repassou às entidades 

esportivas um valor de cerca de R$ 1 milhão, que serviram para viabilizar 

Festival de Pipas 



 
 

 

a realização de seus eventos, como: o 37º Congresso Brasileiro de 

Cronistas Esportivos; o 4º Campeonato Brasileiro de Velocross; a 10ª 

edição da festa da Juventude, da Fazenda da Esperança; a 4º Copa 

Tocantins de Beach Soccer; o Rally dos Sertões; a Corrida do Trabalhador, 

em Araguaína; o Torneio Aberto de Skate, em Palmas; os Jogos da UFT; a 

Copa Coca-Cola de futebol; a Taça Brasil de Clube de Futsal, em Palmas; a 

Copa Aurélio Miguel de Judô, em Palmas; o 1º Paraíso Handebol Club; a 

Festa Junina dos Servidores Públicos; entre outros.  

 

O total de recursos destinados ao desporto e lazer em 2011 

foi na ordem de R$ 4 milhões. 

 
� Educação 

 

A Educação no Tocantins passou por grandes transformações 

em 2011. Estudantes  de uniformes novos e laptops; pintura e reformas 

nas escolas, além de ampliações, tanto na estutura física quanto no 

atendimento de mais alunos com a implantação das escolas de tempo 

integral e o retorno da atividades dos Pioneiros Mirins. Todas essas 

novidades têm um único objetivo: oferecer uma Educação de qualidade 

para todo o Estado.  
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ados ao desporto e lazer em 2011 

no Tocantins passou por grandes transformações 

em 2011. Estudantes  de uniformes novos e laptops; pintura e reformas 

nas escolas, além de ampliações, tanto na estutura física quanto no 

atendimento de mais alunos com a implantação das escolas de tempo 

gral e o retorno da atividades dos Pioneiros Mirins. Todas essas 

novidades têm um único objetivo: oferecer uma Educação de qualidade 

Para proporcionar o ensino de Tempo Integral, que tem como 

princípio básico a conciliação entre as at

esportivas, as escolas da rede estadual estão sendo adaptadas, na 

estrutura física e na grade curricular. Ao todo, 34 escolas estaduais já têm 

a modalidade de ensino implantada e a previsão é que sejam construídas 

outras 20 novas unidades.  

 
 

Além das escolas de tempo integral, todas as unidades de 

ensino da rede estadual receberam recursos para a higienização e pintura 

dos imóveis. Um investimento superior a R$ 4 milhões a fim de tornar o 

ambiente escolar bonito e agradável. Também foram adquiridas cerca de 

28 mil carteiras produzidas seguindo rigoroso sistema de qualidade, 

inclusive com cadeiras adaptadas para os estudantes com necessidades 

 
 

proporcionar o ensino de Tempo Integral, que tem como 

princípio básico a conciliação entre as atividades intelectuais, culturais e 

esportivas, as escolas da rede estadual estão sendo adaptadas, na 

Ao todo, 34 escolas estaduais já têm 

a modalidade de ensino implantada e a previsão é que sejam construídas 

de tempo integral, todas as unidades de 

ensino da rede estadual receberam recursos para a higienização e pintura 

dos imóveis. Um investimento superior a R$ 4 milhões a fim de tornar o 

ambiente escolar bonito e agradável. Também foram adquiridas cerca de 

8 mil carteiras produzidas seguindo rigoroso sistema de qualidade, 

inclusive com cadeiras adaptadas para os estudantes com necessidades 



 
 

 

especiais.  Foram entregues ainda, para as unidades de ensino, 530 

bebedouros e 550 quadros brancos, além de R$ 12 milhõ

móveis, eletrodomésticos e utensílios para cozinha.  

 
As escolas estão recebendo também recurso para que até o 

início do ano letivo todos os alunos e servidores da rede estadual de 

ensino estejam uniformizados. Para a confecção das peças f

escolhidos tecidos leves, de alta durabilidade e com recortes modernos. O 

recurso total destinado para os uniformes é de R$ 8 milhões valor 

repassado para cada unidade escolar de acordo com a quantidade de 

alunos matriculados. Com a confecção descentralizada o Governo do 

Estado visa promover a movimentação da economia local, beneficiando as 

pequenas confecções.  

 
E as novidades não param por aí. Foram adquiridos 2.700 

aparelhos de ar-condicionado, do tipo Split, que serão instalados nas salas 

de aula. O valor destinado para a aquisição foi de 

2,6 milhões.  
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recebendo também recurso para que até o 

início do ano letivo todos os alunos e servidores da rede estadual de 

ensino estejam uniformizados. Para a confecção das peças foram 

escolhidos tecidos leves, de alta durabilidade e com recortes modernos. O 

recurso total destinado para os uniformes é de R$ 8 milhões valor 

repassado para cada unidade escolar de acordo com a quantidade de 

alizada o Governo do 

Estado visa promover a movimentação da economia local, beneficiando as 

Foram adquiridos 2.700 

condicionado, do tipo Split, que serão instalados nas salas 

O valor destinado para a aquisição foi de aproximadamente R$ 

Novo modelo dos Pioneiros Mirins  
 

Em parceria com a Secretaria Estadual da Educação, o 

Instituto Pioneiros Mirins passou por uma reestruturação e atendeu, em 

2011, em todo o Tocantins, 42.474 crianças. O programa Pioneiros Mirins 

passou a funcionar nas unidades escolares da rede pública de ensino 

oferecendo oficinas de Língua Estrangeira, Es

Informática, Experiência Matemática, Iniciação Musical, Dança, Xadrez, 

Artes Cênicas, Artes Visuais e Esporte. São beneficiadas crianças e 

adolescentes com idade entre 6 e 14 anos, que recebem ainda bolsa 

auxilio de R$ 48,00 como suplemento da renda familiar, valores estes 

não computados para o cumprimento do limite mínimo constitucional em 

despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino (25%).

 

 

 

 

Pioneiros Mirins - Entrega de Bicicletas no município de 
Santa Maria  

 

Em parceria com a Secretaria Estadual da Educação, o 

Instituto Pioneiros Mirins passou por uma reestruturação e atendeu, em 

2011, em todo o Tocantins, 42.474 crianças. O programa Pioneiros Mirins 

passou a funcionar nas unidades escolares da rede pública de ensino 

oferecendo oficinas de Língua Estrangeira, Estudo Dirigido, Leitura, 

Informática, Experiência Matemática, Iniciação Musical, Dança, Xadrez, 

Artes Cênicas, Artes Visuais e Esporte. São beneficiadas crianças e 

adolescentes com idade entre 6 e 14 anos, que recebem ainda bolsa 

mo suplemento da renda familiar, valores estes que 

não computados para o cumprimento do limite mínimo constitucional em 

despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino (25%). 

Entrega de Bicicletas no município de  
Santa Maria - TO 



 
 

 

Qualidade no ensino  

 

Outra inovação foi a implantação do Salto, Sistema de 

Avaliação, Monitoramento e Valorização da Educação do Estado do 

Tocantins, ferramenta criada com o objetivo de avaliar a qualidade do 

ensino e aprendizagem na Educação Básica do Tocantins, tanto na rede

estadual como na municipal, com vistas a promover a modernização da 

gestão, o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem e a 

melhoria dos indicadores educacionais do Estado nas avaliações externas, 

como Prova Brasil, Provinha Brasil e o Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação Continuada 

 

Outra inovação foi a implantação do Salto, Sistema de 

Avaliação, Monitoramento e Valorização da Educação do Estado do 

Tocantins, ferramenta criada com o objetivo de avaliar a qualidade do 

ensino e aprendizagem na Educação Básica do Tocantins, tanto na rede 

estadual como na municipal, com vistas a promover a modernização da 

gestão, o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem e a 

melhoria dos indicadores educacionais do Estado nas avaliações externas, 

onal do Ensino Médio 

E além de todos os investimentos na Educação, o Governo 

ainda irá premiar os bons desempenhos de modelos de gestão, boas

práticas em sala de aula e alunos destaques nas escolas das redes 

estadual e municipal, através do Prêmio de Valorização da Educação do 

Tocantins. E o incentivo é grande: os estudantes da rede estadual que 

obtiverem as melhores resultados na primeira ediç

um tablet cada, totalizando 6 mil estudantes premiados. O Prêmio tem 

ainda outras seis categorias: Diretoria Regional de Ensino, Unidade 

Educacional, Profissional da Educação, Ideb, Professor Municipal e Técnico 

da Seduc. 

 

Educação profissional 

 

Também é meta do Governo do Estado a expansão da 

educação profissional em todo o Tocantins, o que já está virando 

realidade por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec), programa federal que visa expandir, inter

democratizar a oferta de cursos técnicos e profissionais de nível médio, e 

de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). Os cursos são oferecidos 

aos alunos do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da 

rede estadual de ensino. Manicure, técnico em enfermagem e técnico em 

informática são algumas das opções disponíveis.
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realidade por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec), programa federal que visa expandir, interiorizar e 
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Transporte, Laptops e valorização da educação 

 

Para que os alunos do campo possam chegar em segurança 

às escolas, este ano foram adquiridos 30 novos ônibus 

beneficiando 27 municípios. Ainda no mês de dezembro foram

outros 220 ônibus, o que representa um investimento superior a R$ 30 

milhões. Em todo o estado já estão circulando 326 ônibus escolares. 

 

Este ano de 2011 trouxe boas novas à Educação 

tocantinense. Nunca o professor foi tão valorizado na rede estadual de 

ensino. Ações consideradas exemplo em todo o País, como a entrega de 

milhares de notebooks para os professores, demonstraram o 

compromisso desta gestão com cada trabalhador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notebooks novos para professores
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Ao longo deste ano, o Estado que paga o segundo melhor 

salário do país, com um piso de R$ 2.864,62, maior 141% em relação ao 

piso nacional, beneficiou quase mil professores, simplificando os critérios 

de avaliação para progressão. No total, 568 professores

progressão vertical e 357 foram contemplados com a horizontal. Além 

disso, dos 1.578 candidatos aprovados no último concurso do quadro da 

Educação do Estado, classificados no cadastro de reserva, 1.135 já 

tomaram posse. Ainda em 2011, outros 

convocados.  

Professores trabalhando com os notebooks  recebidos

Notebooks novos para professores 

 
 

Ao longo deste ano, o Estado que paga o segundo melhor 

salário do país, com um piso de R$ 2.864,62, maior 141% em relação ao 
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tomaram posse. Ainda em 2011, outros 500 profissionais também serão 

Professores trabalhando com os notebooks  recebidos 



 
 

 

Formação Continuada na FLIT 

 

Cerca de 20 mil profissionais participaram, em 2011, de uma 

formação continuada inédita. Cada professor além de receber R$180,00 

para aquisição de livros, participou da Feira Literária Internacional do 

Tocantins, a FLIT, com todas as despesas custeadas pelo Governo do 

Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca de 20 mil profissionais participaram, em 2011, de uma 

formação continuada inédita. Cada professor além de receber R$180,00 

da Feira Literária Internacional do 
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Atenta à importância da formação continuada de todos os 

profissionais da Educação, o Governo do 

cursos, palestras e workshops. Foram 230 opções que enriqueceram ainda 

mais a experiência profissional dos educadores tocantinenses. 

 
 

Atenta à importância da formação continuada de todos os 

o Governo do Estado ofereceu oficinas, mini-

cursos, palestras e workshops. Foram 230 opções que enriqueceram ainda 

mais a experiência profissional dos educadores tocantinenses.  



 
 

 

Foram mais de R$ 50 milhões em obras, infra

mobiliários e climatização das unidades escolares de todo o Tocantins, em 

11 meses de trabalho. Em 2011, o Governo do Estado, por meio da 

Secretaria Estadual da Educação, também finalizou 143 obras que 

estavam paradas, algumas até que já haviam sido iniciadas há mais de 

dois anos.  Foram reformas, ampliações e construções de novos espaços, 

como laboratórios, bibliotecas, quadras poliesportivas, salas de aula e a 

implantação de duas unidades de ensino de tempo integral Rachel de 

Queirós e Augusto dos Anjos, inauguradas em Palmas.  

 

Em todo o Estado outras 60 escolas ainda possuem obras em 

andamento e mais 30 estão em processo licitatório.  

 

O total de recursos destinados à Educação em 2011 foi na 

ordem de R$ 875 milhões. 

 

 

� Cultura 

 

Divulgação do Artesanato em Capim Dourado 
 

Foram gravadas as cenas dos últimos capítulos da novela 

global “Araguaia”, na Região do Jalapão. O Governo do Estado, a partir da 

 

Foram mais de R$ 50 milhões em obras, infra-estrutura, 

mobiliários e climatização das unidades escolares de todo o Tocantins, em 

11 meses de trabalho. Em 2011, o Governo do Estado, por meio da 

também finalizou 143 obras que 

sido iniciadas há mais de 

dois anos.  Foram reformas, ampliações e construções de novos espaços, 

como laboratórios, bibliotecas, quadras poliesportivas, salas de aula e a 

implantação de duas unidades de ensino de tempo integral Rachel de 

dos Anjos, inauguradas em Palmas.   

Em todo o Estado outras 60 escolas ainda possuem obras em 

andamento e mais 30 estão em processo licitatório.   

os destinados à Educação em 2011 foi na 

cenas dos últimos capítulos da novela 

O Governo do Estado, a partir da 

Secretaria da Cultura,convidou a equipe de produção da novela para 

conhecer o berço do artesanato em capim dourado no Brasil. A equipe 

veio ao Estado e realizou uma pesquisa de locação nos principais pontos 

turísticos daquela região e encantados com a beleza cênica do lugar, o 

Jalapão foi, realmente, escolhido como cenário de cenas da novela, 

ocasionando uma oportunidade ímpar para a divulgação das riquezas da 

localidade para todo o país. 

 
 

Projeto Súcia 
 

 
Foi realizada a segunda etapa do 

AInterregionalidade de Uma Forma de Expressão Cultural,

2009, através de Convênio com o Ministério da Cultura. A meta foi 

Artesanato feito de 
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conhecer o berço do artesanato em capim dourado no Brasil. A equipe 

veio ao Estado e realizou uma pesquisa de locação nos principais pontos 

turísticos daquela região e encantados com a beleza cênica do lugar, o 
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Artesanato feito de capim dourado 



 
 

 

inventariar e produzir o registro audiovisual – fotos e documentário (17 

minutos). Os produtos abordam especificidades da Súcia, que é uma 

importante manifestação cultural do Tocantins, destacada nas cidades de 

Natividade, Almas, Arraias, Paranã, Santa Rosa e Monte do Carmo.

 

Artes Indígenas 

 
 

Em comemoração à Semana do índio, foi realizado a II Mostra 

de Artes Indígenas do Tocantins, contando com a participação de 

representantes indígenas dos povos: Apinajé, Krahô, Xerente, Javaé, 

Karajá, Karajá-Xambioá, Krahô-Canela e Pankararu. O objetivo da 

promover a integração, através da divulgação das artes indígenas, com a 

comercialização dos artesanatos produzidos nas aldeias do Estado.

 
Artesanato indígenas 

 

fotos e documentário (17 

minutos). Os produtos abordam especificidades da Súcia, que é uma 

portante manifestação cultural do Tocantins, destacada nas cidades de 

Natividade, Almas, Arraias, Paranã, Santa Rosa e Monte do Carmo. 

Em comemoração à Semana do índio, foi realizado a II Mostra 

de Artes Indígenas do Tocantins, contando com a participação de 

representantes indígenas dos povos: Apinajé, Krahô, Xerente, Javaé, 

Canela e Pankararu. O objetivo da ação foi 

promover a integração, através da divulgação das artes indígenas, com a 

comercialização dos artesanatos produzidos nas aldeias do Estado. 

Fórum Estadual de Cultura 
 

 

O FórumEstadual de Cultura foi realizado em quatro etapas: 

Região Sul, em Gurupi; Região Norte, em Araguaína; Região Sudeste, em 

Dianópolis e Região Central, em Palmas, reunindo representantes de 

diversos segmentos da produção cultural do Tocantins de cada 

microrregião, com a participação de várias autoridades municipais 

(Prefeitos, Secretários, Diretores e Coordenadores de Cultura) e 

comunidade em geral. O objetivo foi de pautar e orientar as políticas 

públicas capazes de atender às diversas demandas do movimento cultural 

tocantinense. 

 

 Durante os fóruns foram debatidas as temáticas

destinação de recurso para editais e novos modelos de financiamento 

público da cultura. O Fórum resultou em diversas propostas a serem 

trabalhadas no planejamento dos próximos anos.

 
Memorial Coluna Prestes 

 

 

Reabertura doMemorial Coluna Prestes 

fechado, o Memorial passou por uma  reforma geral do prédio, e foi 

 
 

O FórumEstadual de Cultura foi realizado em quatro etapas: 

; Região Norte, em Araguaína; Região Sudeste, em 

Dianópolis e Região Central, em Palmas, reunindo representantes de 

diversos segmentos da produção cultural do Tocantins de cada 

microrregião, com a participação de várias autoridades municipais 

ecretários, Diretores e Coordenadores de Cultura) e 

comunidade em geral. O objetivo foi de pautar e orientar as políticas 

públicas capazes de atender às diversas demandas do movimento cultural 

Durante os fóruns foram debatidas as temáticas como 

destinação de recurso para editais e novos modelos de financiamento 

público da cultura. O Fórum resultou em diversas propostas a serem 

trabalhadas no planejamento dos próximos anos. 

doMemorial Coluna Prestes – após ficar 8 anos 

fechado, o Memorial passou por uma  reforma geral do prédio, e foi 



 
 

 

novamente aberto à sociedade. Esse era um dos compromissos da atual 

gestora do órgão estadual de cultura. 

 

 
Pró-Cultura 
 
 

Foram lançados 26 editais do Pró-cultura, com recursos do 

Fundo Estadual da Cultura (FEC), num patamar de quase 8 milhões de 

reais, contemplando todos os segmentos da cadeira produtiva artístico

cultural do Estado. 

 
Cursos, Oficinas e Eventos 
 

O Governo do Estado apoiou toda a parte cultural da Romaria 

do Senhor do Bonfim, maior manifestação religiosa e cultural do Estado, 

Memorial Coluna Prestes 

 

novamente aberto à sociedade. Esse era um dos compromissos da atual 

cultura, com recursos do 

Fundo Estadual da Cultura (FEC), num patamar de quase 8 milhões de 

reais, contemplando todos os segmentos da cadeira produtiva artístico-

toda a parte cultural da Romaria 

manifestação religiosa e cultural do Estado, 

através de shows musicais com artistas regionais: Keila Lipe, Mara Rita, 

Kathie Araújo, Braguinha Barroso, Dorivã, Genésio Tocantins, OrleyMassoli, 

J. Bulhões, Chico Chokolate e Lucimar Pereira.

 

Em 2011 foram realizadas diversos cursos e oficinas, conforme 

demonstradas a seguir:  

 

-Designer em Capim Dourado, com o artista Renato Imbroisi, 

na cidade de Dianópolis e Mateiros/Pov

etapa). No Jalapão, essa primeira etapa das oficinas foram encerradas com 

a abertura da tradicional Festa da Colheita do Capim Dourado. A oficina 

contou com a participação de 18 artesões em Mateiros e 22 mulheres em 

Dianópolis. 

 

 - Oficina de música de percussão corporal e técnicas vocais 

“Som de Palmas”, ministrada pela cantora e musicista paraibana Anne 

Raelly e pelo professor de música Fábio Geriz. O objetivo dessa ação foi o de 

trazer conhecimento e capacitação para 

 

- Oficina de Consultoria do Programa do Artesanato de 

Tradição Cultural – trabalho desenvolvido pela PROMOART, com o intuito 

de capacitar os artesãos da arte em capim dourado para o trabalho de 

 
 

através de shows musicais com artistas regionais: Keila Lipe, Mara Rita, 

Kathie Araújo, Braguinha Barroso, Dorivã, Genésio Tocantins, OrleyMassoli, 

Bulhões, Chico Chokolate e Lucimar Pereira. 

Em 2011 foram realizadas diversos cursos e oficinas, conforme 

Capim Dourado, com o artista Renato Imbroisi, 

na cidade de Dianópolis e Mateiros/Povoado de Mumbuca, no Jalapão (1ª 

etapa). No Jalapão, essa primeira etapa das oficinas foram encerradas com 

a abertura da tradicional Festa da Colheita do Capim Dourado. A oficina 

contou com a participação de 18 artesões em Mateiros e 22 mulheres em 

Oficina de música de percussão corporal e técnicas vocais 

“Som de Palmas”, ministrada pela cantora e musicista paraibana Anne 

Raelly e pelo professor de música Fábio Geriz. O objetivo dessa ação foi o de 

trazer conhecimento e capacitação para músicos tocantinenses. 

Oficina de Consultoria do Programa do Artesanato de 

trabalho desenvolvido pela PROMOART, com o intuito 

de capacitar os artesãos da arte em capim dourado para o trabalho de 



 
 

 

associativismo, visando, especialmente, a interação e desenvolvimento da 

IG do Jalapão. 

 

- Oficina de capacitação: A Cor no Desenho de Observação 

ministrada pela artista plástica Graça Arnús, em Gurupi (Centro Cultural 

Mauro Cunha). A oficina contou com a participação de 23 artistas.

 

- Curso de Gestão e Documentação do Programa de 

Qualificação em Museus do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). O 

curso foi realizado em Palmas (Memorial Coluna Preste), ministrado pela 

Museóloga do IBRAM, Noris Leal, com a participação de 42 pessoas.

 

- 1ª etapa da Oficina de Designer em Madeira e Fibra em 

Itaguatins (Região do Bico do Papagaio), ministrada pelo consultor em 

designer Lars Diederichsen, capacitando 18 artesãos.

 

O Governo do Estado também promoveu 

objeto de transformação social no combate a desigualdade social, através 

de ações de geração de renda, buscando a valorização e afirmação da 

identidade cultural local. Foram 25 Municípios beneficiados na Região do 

Bico do Papagaio. O Workshop contou com a participação de 100 

artesãos. 

 

 

associativismo, visando, especialmente, a interação e desenvolvimento da 

ficina de capacitação: A Cor no Desenho de Observação 

ministrada pela artista plástica Graça Arnús, em Gurupi (Centro Cultural 

participação de 23 artistas. 

Curso de Gestão e Documentação do Programa de 

Qualificação em Museus do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). O 

curso foi realizado em Palmas (Memorial Coluna Preste), ministrado pela 

participação de 42 pessoas. 

1ª etapa da Oficina de Designer em Madeira e Fibra em 

ministrada pelo consultor em 

designer Lars Diederichsen, capacitando 18 artesãos. 

O Governo do Estado também promoveu o artesanato como 

objeto de transformação social no combate a desigualdade social, através 

de ações de geração de renda, buscando a valorização e afirmação da 

identidade cultural local. Foram 25 Municípios beneficiados na Região do 

u com a participação de 100 

Os investimentos em cultura foram de R$ 16,5

 

 

� Habitação 

 

O Governo do Estado do Tocantins, no âmbito da Secretaria 

de Habitação, em consonância com os desafios e as diretrizes do atual

gestor, em 2011 iniciou um resgate de ordem ética e moral, além da 

técnica e legal, dentro de um contexto de grande complexidade na 

construção de soluções pertinentes ao setor habitacional.

Nesse contexto destaca-se como um dos principais desafios, 

a retomada das obras paralisadas dos 264 contratos firmados para a 

construção de 15.617 unidades habitacionais.

Programa 
 
 

em cultura foram de R$ 16,5 milhões. 

O Governo do Estado do Tocantins, no âmbito da Secretaria 

de Habitação, em consonância com os desafios e as diretrizes do atual 

gestor, em 2011 iniciou um resgate de ordem ética e moral, além da 

técnica e legal, dentro de um contexto de grande complexidade na 

construção de soluções pertinentes ao setor habitacional. 

se como um dos principais desafios, 

mada das obras paralisadas dos 264 contratos firmados para a 

15.617 unidades habitacionais. 

Programa minha casa 



  
 

 
 

 

Regularização Fundiária 

 

Em Regularização Fundiária os desafios não foram menores 

neste primeiro ano do Governo. Um minucioso trabalho de 

recadastramento de 3.400 imóveis foi realizado em seis quadras do 

Jardim Taquari, em Palmas. O recadastramento teve como finalidade 

promover a regularização fundiária e atualizar o cadastro digital dessas 

quadras, uma vez que haviam lotes constando cinco proprietários 

diferentes.   

 

Os imóveis com documentação irregular foram analisados 

individualmente, caso a caso, e estão em fase final de emissão de parecer 

jurídico com relação à situação fundiária. O passo seguinte será a emissão 

do Título de Propriedade dos lotes com a situação cadastral devidamente 

corrigida. A entrega destes títulos está prevista para o primeiro semestre 

de 2012. 

 

Setor Santo Amaro/Palmas 

 

Um dos primeiros atos da atual gestão na área habitacional 

foi assinar um Projeto de Lei cedendo a área onde se encontra o setor 

Santo Amaro, região norte da Capital (604 Norte), para a Prefeitura de 

Palmas. O evento aconteceu na noite da quinta-feira, dia 24 de fevereiro 

de 2011. De lá pra cá, o documento foi aprovado pela Assembléia 

Legislativa e se transformou na Lei nº. 2.430, de 24 de março de 2011. No 

último dia 28 de novembro de 2011, foi publicado no Diário Oficial do 

Estado (DOE) o Decreto Nº 4.446, que faz a doação da área de forma 

efetiva ao município de Palmas, regulamentando a Lei nº. 2.430.  

 

Setor Irmã Dulce/Palmas 

 

A regularização fundiária do setor Irmã Dulce desde 2003 

encontrava-se em litígio entre os chacareiros que foram desapropriados e 

o Governo do Estado. Contudo, em 2011, o Governo do Estado, através da 

Secretaria de Habitação, administrou os conflitos e chegou-se a uma 

solução que culminou na assinatura de um Termo de Acordo e 

Compromisso (TAC), com vistas à regularização imobiliária do local. Para 

tanto, está em andamento o processo licitatório para contratação de uma 

empresa que fará o levantamento topográfico pendente. Após este 

trabalho será providenciado os Títulos de Propriedade a todos os 

moradores do bairro. 

 

Pedro Afonso 

 

O Governo do Estado resolveu mais um conflito de terra 

urbana para regularização fundiária. Desta vez refere-se à invasão de 



  
 

 
 

 

cerca de 200 lotes micro parcelados no setor Aeroporto 2, no município 

de Pedro Afonso. A área, destinada a programas habitacionais já contava 

com 95 casas construídas e entregues a famílias de baixa renda.  

Para solucionar o problema da invasão a Prefeitura Municipal 

de Pedro Afonso e o Governo do Estado do Tocantins chegaram ao 

consenso de que a solução seria a doação do terreno para o município. 

Neste sentido, encontra-se em fase de elaboração na Casa Civil o Projeto 

de Lei para a doação. 

 

 

Minha Casa Minha Vida 

 

Somente do programa Minha Casa Minha Vida estavam 

paradas as obras de 3.539 unidades habitacionais, pulverizadas em 116 

municípios tocantinenses, nas mais diversas fases da construção. O 

motivo da paralisação foi a inadimplência na contrapartida do Estado 

geradas nas gestões anteriores. Mas, o Governo do Estado ordenou o 

aporte das 2ª e 3ª parcelas da contrapartida totalizando R$ 7,1 milhões, 

em 15 de julho de 2011. Com o aporte foi assegurado os recursos 

contratados no total de R$ 59,8 milhões, que corriam risco de serem 

devolvidos ao tesouro nacional. 

 

Pró-Moradia 

 

A agilidade em corrigir as irregularidades e o atraso na 

execução das ações previstas nos contratos nº. 229.054.89/2008 e nº. 

232.004-32/2008 do programa Pró-Moradia impediu a devolução de 

outros R$ 20,9 milhões aos cofres da União, destinados à construção de 

448 unidades habitacionais em Palmas. Sanados os motivos do embargo, 

o Governo do Estado garantiu também a liberação do primeiro 

desembolso do parcelamento, destinados à realização dos serviços de 

fundação do empreendimento nas quadras ALCNO 33 e ALCNO 43.  

 

Também do programa Pró-Moradia para Palmas, a 

regularização de pendências técnicas de engenharia, assegurou os 

recursos da ordem de R$ 55,8 milhões contratados para a construção de 

outras 1.554 unidades habitacionais na ARSO 92, ARSO 131 e Taquari nas 

quadras T22 e T23. Fato que possibilitou a emissão da ordem de reinício 

das obras.  

 

Outras 418 unidades estão em execução em 20 municípios no 

interior do estado por meio de convênios com as prefeituras municipais.  



  
 

 
 

 

Programa PPI 

 

O Governo Estadual também impediu a devolução do 

montante de R$ 15 milhões e ainda conseguiu ampliar esse valor para R$ 

15,8 milhões e prorrogar a vigência do contrato para 18 de setembro de 

2013. Mas para isso, foi necessário fazer a reprogramação contratual do 

programa PPI - Projetos Prioritários de Investimentos em Favelas. A 

finalidade deste é a construção de 255 unidades habitacionais na Capital. 

 

Cartão Moradia 

 

Criado pela Lei 1.532/2004, alterado pela Lei 2.467/2011, de 

07 de julho de 2011. O programa Cartão Moradia está em procedimento 

licitatório para contratação de empresa especializada na gestão eletrônica 

creditícia para o fornecimento do Cartão Magnético.  

O programa Cartão Moradia é uma versão atualizada com 

alterações nos critérios de credenciamento, valores, e modalidades que 

ocorriam nas concessões do Cheque Moradia.  

 

Atualmente, o Governo do Estado têm um cadastro de 200 

famílias interessadas em adquirir o benefício para reforma de moradias 

urbanas e 80 para construções de unidades habitacionais.  

 

Na função habitação foram investidos R$ 11,5 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 do 

Governo Federal, vem mobilizando esforços para atingir seus objetivos e 

metas estabelecidas no Plano Estadual de Saúde, unindo forças rumo 

aconstrução 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 



 
 

 

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 

qualidade dos serviços de saúde prestados à população do Tocantins.

 

O Governo do Estado adotou medidas em 2011 que visaram a 

implementação da saúde pública, através de mecanismos de 

modernização da gestão e consolidação do Pacto Pela Saúde, continuando 

Novos leitos de UTI neonatal no Dona Regi

 

resolutividade, integralidade, humanização, motivação dos profissionais e 

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 2011 que visaram a 

implementação da saúde pública, através de mecanismos de 

ação do 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 acesso aos serviços e ações de saúde e no alcance 

das metas priorizadas pelo Governo

proporcionar a consolidação do SUS –

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.

 

Destacam-se no exercício de 2011 as seguintes ações:

 

• Aquisição de equipamentos e ampliação de leitos 

de observação do Pronto Socorro do Hospital Geral Público de 

Palmas; 

• Reforma e adequação da sede do Complexo 

Regulador de Palmas; 

• Implantação do serviço de hemodinâmica no 

Hospital Geral Público de Palmas 

• Implantação do serviço de tomografia 

computadorizada no Hospital Regional Público de Araguaína;

• Realização em média de 2

de emergência nas 19 unidades hospitalares;

Regi 

 
 

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 acesso aos serviços e ações de saúde e no alcance 

priorizadas pelo Governo, como disponibilizar além de 

– Sistema Único de Saúde, mantendo 

atuantes os serviços de média e alta complexidade já desenvolvidos, 

ampliando e implementando outros que vem ao encontro das 

dades de saúde de cada região. 

se no exercício de 2011 as seguintes ações: 

Aquisição de equipamentos e ampliação de leitos 

de observação do Pronto Socorro do Hospital Geral Público de 

e adequação da sede do Complexo 

Implantação do serviço de hemodinâmica no 

Hospital Geral Público de Palmas - HGPP; 

Implantação do serviço de tomografia 

computadorizada no Hospital Regional Público de Araguaína; 

Realização em média de 28.735 cirurgias eletivas 

de emergência nas 19 unidades hospitalares; 



 
 

 

• Modernização do Parque Tecnológico dos 

Hospitais com aquisição de equipamentos; 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

• Ampliação de 8 (oito) leitos de terapia intensiva 

neonatal para o Hospital e Maternidade Publica dona Regina 

Siqueira Campos; 

• Ampliação de 8 (oito) leitos de terapia intensiva 

adulta para o Hospital Geral Publico de Palmas;

• Ampliação de 5 (cinco) leitos de terapia intensiva 

adulta no Hospital Regional Publico de Araguaína;

• Implantação do Serviço de Atenção Domiciliar 

com 20 (vinte) leitos no Hospital Geral Público de Palmas;

HEMODINÂMICA - HGP 

 

Modernização do Parque Tecnológico dos 

Ampliação de 8 (oito) leitos de terapia intensiva 

l e Maternidade Publica dona Regina 

Ampliação de 8 (oito) leitos de terapia intensiva 

adulta para o Hospital Geral Publico de Palmas; 

Ampliação de 5 (cinco) leitos de terapia intensiva 

adulta no Hospital Regional Publico de Araguaína; 

Implantação do Serviço de Atenção Domiciliar 

com 20 (vinte) leitos no Hospital Geral Público de Palmas; 

• Contratação de leitos de unidade de terapia 

intensiva (UTI) adulta e (cirúrgico e clinico) e neonatal, na rede 

privada; 

• Ampliação de 08 cadeiras de hemo

cadeiras em Palmas, e 4 cadeiras em Gurupi;

• Aquisição de equipamentos de informática 

interligando a Rede hospitalar;

• Implantação do Sistema MV integrado em 17 

unidades hospitalares do Estado;

• Climatização dos ambientes em 17 unidades 

hospitalares do Estado; 

• Mais de 20.200 atendimentos aos usuários no 

Centro de Reabilitação de Araguaina, Palmas e Porto Nacional 

com atendimentos de fisioterapia, Terapia ocupacional, nutrição, 

Serviço Social, Psicologia, Enfermagem, Fonoaudióloga, Clínica 

Médica, Neurologia, Ortopedia e Pediatria;

• Foram concedidos um total de 3.060 

procedimentos em órtese, prótese, bolsas coletoras, meios 

auxiliares de locomoção e fórmulas nutricionais;

• Implantação de 2 (dois) ambulatórios de 

Tratamento e Abordagem ao Fumante, 

do Tocantins e Lajeado; 

 

 
 

Contratação de leitos de unidade de terapia 

intensiva (UTI) adulta e (cirúrgico e clinico) e neonatal, na rede 

Ampliação de 08 cadeiras de hemodiálise, sendo 4 

cadeiras em Palmas, e 4 cadeiras em Gurupi; 

Aquisição de equipamentos de informática 

interligando a Rede hospitalar; 

Implantação do Sistema MV integrado em 17 

unidades hospitalares do Estado; 

Climatização dos ambientes em 17 unidades 

Mais de 20.200 atendimentos aos usuários no 

Centro de Reabilitação de Araguaina, Palmas e Porto Nacional 

com atendimentos de fisioterapia, Terapia ocupacional, nutrição, 

Serviço Social, Psicologia, Enfermagem, Fonoaudióloga, Clínica 

ca, Neurologia, Ortopedia e Pediatria; 

Foram concedidos um total de 3.060 

procedimentos em órtese, prótese, bolsas coletoras, meios 

auxiliares de locomoção e fórmulas nutricionais; 

Implantação de 2 (dois) ambulatórios de 

Tratamento e Abordagem ao Fumante, nos municípios de Paraíso 



 
 

 

• Tratamento Fora de Domicilio 

passagens áreas para pacientes, 465 passagens para 

acompanhantes, 1.699 passagens terrestres para pacientes e 

1.150 passagens para acompanhantes, 2.168 ajudas de cust

pacientes e 1.941 ajuda de custo para acompanhantes, e 02 

auxílios financeiros; tratamento e clinica especializada na área de 

álcool e drogas para 25 dependentes químicos, em São Paulo;

• Reforma do Hospital Publico de Porto Nacional;

• Ampliação do Pronto Socorro Saúde Mental do 

Hospital Geral Público de Palmas; 

• Reforma da unidade de coleta e transfusão de 

Porto Nacional; 

Inauguração do Programa de Internação Dom

 

Tratamento Fora de Domicilio – TFD, 503 

passagens áreas para pacientes, 465 passagens para 

acompanhantes, 1.699 passagens terrestres para pacientes e 

1.150 passagens para acompanhantes, 2.168 ajudas de custo para 

pacientes e 1.941 ajuda de custo para acompanhantes, e 02 

auxílios financeiros; tratamento e clinica especializada na área de 

álcool e drogas para 25 dependentes químicos, em São Paulo; 

Reforma do Hospital Publico de Porto Nacional; 

nto Socorro Saúde Mental do 

Reforma da unidade de coleta e transfusão de 

• Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade 

no Hemocentro Coordenador de Palmas;

• Realização de Fórum de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde, com participação de 

aproximadamente 250 técnicos;

 

• Aquisição de equipamentos para rastreabilidade e 

segurança dos produtos do sangue;

• Abertura do CAPS Álcool e Drogas 24 horas;

• Repasse financeiro do Fundo Estadual de Saúde 

para o Fundo Municipal visando o financiamento dos insumos 

complementares destinados aos usuários de insulina; Aquisição 

de medicamentos destinados as pessoas em sofrimento psíquico; 

Financiamento entre os três níveis de governo referente ao 

Componente Básico da Assistência Farmacêutico;

• Distribuição de medicamentos do Componente 

Estratégicos da Assistência Farmacêutica para os 139 municípios; 

• Foram realizados mais de 33.700 atendimentos 

aos usuários do CEAF  Componente Especializado da Assistência  

Farmacêutica; 

• Aquisição e distribuição de 169 equipamentos, 

dentro do Projeto de Humanização do Parto e Nascimento para o 
Inauguração do Programa de Internação Domiciliar 

 
 

Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade 

no Hemocentro Coordenador de Palmas; 

Realização de Fórum de Gerenciamento de 

e Serviços de Saúde, com participação de 

aproximadamente 250 técnicos; 

Aquisição de equipamentos para rastreabilidade e 

segurança dos produtos do sangue; 

Abertura do CAPS Álcool e Drogas 24 horas; 

Repasse financeiro do Fundo Estadual de Saúde 

Fundo Municipal visando o financiamento dos insumos 

complementares destinados aos usuários de insulina; Aquisição 

de medicamentos destinados as pessoas em sofrimento psíquico; 

Financiamento entre os três níveis de governo referente ao 

Assistência Farmacêutico; 

Distribuição de medicamentos do Componente 

Estratégicos da Assistência Farmacêutica para os 139 municípios;  

Foram realizados mais de 33.700 atendimentos 

aos usuários do CEAF  Componente Especializado da Assistência  

Aquisição e distribuição de 169 equipamentos, 

dentro do Projeto de Humanização do Parto e Nascimento para o 



 
 

 

hospital Tia Dedé em Porto Nacional, e hospital e Maternidade 

Dona Regina Siqueira Campos em Palmas; 

• Realização do Ato Publico pela Redução da 

Mortalidade Materno Infantil, na Av. JK com distribuição de 

folders informativos; 

• Implantação do Serviço de Atenção Especializada 

às pessoas em situação de violência sexual com garantia da 

interrupção da gravidez, conforme previsto em lei;

• Implantação de mais Equipes de Saúde da Família, 

Saúde Bucal e NASF; 

• Adesão do Estado a Política Nacional de 

Fortalecimento da Atenção ao Pré Natal, Parto Puérperio e ao 

Neonatal Rede Cegonha; 

• Distribuição de kits para acompanhamento de 

pacientes hipertensos e Diabéticos, inicialmente para 20 

municípios; 

• 173 capacitações oferecidas para 4.930 técnicos 

estaduais e 300 técnicos municipais com temas sobre vigilâncias e 

saúde do trabalhador; 

• Aquisição de 276 equipamentos para 

desenvolvimento das ações de vigilância; 

 

 

hospital Tia Dedé em Porto Nacional, e hospital e Maternidade 

Realização do Ato Publico pela Redução da 

Mortalidade Materno Infantil, na Av. JK com distribuição de 

Implantação do Serviço de Atenção Especializada 

às pessoas em situação de violência sexual com garantia da 

ravidez, conforme previsto em lei; 

Implantação de mais Equipes de Saúde da Família, 

Adesão do Estado a Política Nacional de 

Fortalecimento da Atenção ao Pré Natal, Parto Puérperio e ao 

tribuição de kits para acompanhamento de 

pacientes hipertensos e Diabéticos, inicialmente para 20 

173 capacitações oferecidas para 4.930 técnicos 

estaduais e 300 técnicos municipais com temas sobre vigilâncias e 

de 276 equipamentos para 

 

• Campanhas de vacinação: 121.191 crianças 

menores de 5 anos na 1ª etapa e  149.231 crianças na 2ª etapa e 

708.274 pessoas vacinadas na campanha para idosos, 

profissionais de saúde, gestantes e população indígena;

• Foram realizadas no Serviço de Verificação Óbitos

SVO um total de 181 necropsias, em Palmas, Arag

• Foram recepcionadas 25.560 amostras para 

análises laboratoriais de agravos oriundos de 83 municípios do 

Tocantins e 02 amostras do Estado de Mato Grosso;

• Implantação de 153 unidades de saúde do 

Gerenciador de Ambiente Laboratorial 

110 municípios; 

Banco de leite humano

 
 

Campanhas de vacinação: 121.191 crianças 

anos na 1ª etapa e  149.231 crianças na 2ª etapa e 

708.274 pessoas vacinadas na campanha para idosos, 

profissionais de saúde, gestantes e população indígena; 

Foram realizadas no Serviço de Verificação Óbitos-

SVO um total de 181 necropsias, em Palmas, Araguaina e Gurupi; 

Foram recepcionadas 25.560 amostras para 

análises laboratoriais de agravos oriundos de 83 municípios do 

Tocantins e 02 amostras do Estado de Mato Grosso; 

Implantação de 153 unidades de saúde do 

Gerenciador de Ambiente Laboratorial – GAL, com cobertura de 

Banco de leite humano 



  
 

 
 

 

• Realização do Curso de Especialização em Saúde 

Pública, com a participação de 22 servidores estaduais e 

municipais de saúde; 

• Realização do Curso de Especialização em 

Urgência e Emergência para 50 enfermeiros que atuam na rede 

SUS; 

• Realização do Curso de Aperfeiçoamento em 

Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social, para 39 servidores 

do setor de saúde; 

• Capacitação de 65 profissionais técnicos de gestão 

estadual e municipal, na área de Processos de Execução 

Orçamentária da Administração Pública em Saúde; 

• Qualificação em Pesquisa Estratégica de 22 

profissionais que tem como campo de atuação o SUS; 

• Qualificação de 171 servidores públicos estaduais 

e municipais pelo Curso Nacional de Qualificação de Gestores do 

SUS; 

• Participação de discussões no Departamento de 

Ouvidoria Geral do SUS -DOGES/MS, para elaboração da Política 

Nacional de Ouvidorias do SUS; 

• Capacitação dos técnicos interlocutores da rede 

de ouvidoria dos Hospitais Regionais para implantação do serviço 

nessas unidades; 

• Estruturação da Ouvidoria hospitalar nos hospitais 

regionais do Estado; 

• Realização da VII Conferência Estadual de Saúde; 

• Realização da II Oficina Estadual de 

Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do Programa de 

Inclusão Digital com a participação dos 10 Conselhos Municipais 

habilitados e ao CES; 

• Prestação de orientação técnica aos 139 

municípios para realização das Conferências Municipais de Saúde; 

• Realização de Cooperação Técnica entre Estado e 

municípios para adesão ao Pacto pela saúde, através de Termo de 

compromisso de Gestão Municipal, perfazendo um total de 78 

municípios aderidos; 

• Realização de 63 reuniões da Comissão 

Intergestores Regional com a participação dos Secretários 

Municipais e ou representantes para apresentação e discussão 

das demandas regionais, para que sejam tomadas as providências 

cabíveis e assim melhorar os serviços prestados a população; 



  
 

 
 

 

• Capacitação e sensibilização dos Conselheiros 

Estaduais de saúde em relação aos instrumentos de gestão; 

• Desprecarização de 3.232 vínculos de trabalho 

com a nomeação dos aprovados no concurso público de 2008 da 

secretaria da saúde; 

• Regularização do pagamento de indenização de 

insalubridade e adicional noturno aos servidores da saúde; 

• Instituição do Fórum Perinatal, que tem como 

objetivo a redução da mortalidade infantil de até dois anos de 

idade; 

• Implantação do Parto Humanizado no Hospital e 

Maternidade Dona Regina, com objetivo de garantir a gestante o 

direito ao acompanhante durante todo período de internação; 

• Elaboração do Programa e Ações de saúde (Plano 

Plurianual) que serão executados no período de 2012-2015; 

• Contratação da Pró-Saúde Associação Beneficente 

de Assistência Social e Hospitalar, qualificada como Organização 

Social, com vistas ao gerenciamento de ações e serviços de saúde 

em 17 hospitais do Tocantins; 

 

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, 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, aplicando em 2011 o percentual de 18,82 em relação à receita 

liquida de impostos e transferências constitucionais e legais.  

 

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 2011 na função 

saúde um montante de R$ 901,6 milhões. 

 



 
 

 

Segurança Pública 

 

Modernização institucional,reaparelhamento da segurança pública

 

No ano de 2011, através de Convênio com o Governo Federal 

foram investidos R$ 2,3 milhões em modernização, reaparelhamento, 

aprimoramento e formação dos servidores da ins

milhões, também provenientes de convênios firmados entre o Estado e a 

União, já estão em processo de licitação para serem utilizados na 

estrutura física e na capacitação dos profissionais da Segurança, no ano de 

2012. Com os recursos conseguidos, foram adquiridos equipamentos de 

informática, mobiliários, armas, munições e veículos para melhor atender 

os servidores da Segurança Pública, bem como o cidadão que precisa do 

serviço.  

Entrega de viaturas novas 

 

reaparelhamento da segurança pública 

No ano de 2011, através de Convênio com o Governo Federal 

foram investidos R$ 2,3 milhões em modernização, reaparelhamento, 

servidores da instituição. Outros R$ 6 

, também provenientes de convênios firmados entre o Estado e a 

União, já estão em processo de licitação para serem utilizados na 

estrutura física e na capacitação dos profissionais da Segurança, no ano de 

Com os recursos conseguidos, foram adquiridos equipamentos de 

informática, mobiliários, armas, munições e veículos para melhor atender 

os servidores da Segurança Pública, bem como o cidadão que precisa do 

Como modernização dos Institutos e Núcle

Polícia Técnico Científica, houve a entrega de 25 kits de equipamentos de 

informática, contendo computadores, impressoras e estabilizadores para 

o Núcleo de expedição de Identidade de Guaraí, o Núcleo do Instituto 

Médico Legal, de Paraíso e o Núcleo de expedição de Identidade, de 

Dianópolis.  Ainda, duas novas viaturas, sendo uma para o Instituto de 

Identificação de Gurupi, e outra para o Instituto de Genética Forense, de 

Palmas.  Foram expedidas pelo Instituto de Identificação um total de 

49.885 carteiras de identidades, foram emitidos 20.627 laudos periciais 

pelo Instituto de Criminalística, e pelo Instituto Médico Legal foram 

emitidos 5.107 laudos periciais em todo o Estado do Tocantins em 2011.

 

Outro destaque foi a inauguração da sede 

Polícia Civil de Cristalândia. A obra foi resultado de uma parceria entre o 

Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Segurança Pública, do 

Ministério Público Estadual, do Poder Judiciário e da Defensoria Pública 

do Tocantins, que se uniram e destinaram parte do dinheiro extraído de 

condenações e multas pecuniárias, dos Termos Circunstanciados de 

Ocorrências, para as novas instalações da delegacia. Também, no decorrer 

do anofoi concluída a reforma e ampliação da Delegacia da Mulher, 

Infância e Juventude de Porto Nacional, com recursos oriundos de 

Convênio com o Governo Federal. 
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condenações e multas pecuniárias, dos Termos Circunstanciados de 

Ocorrências, para as novas instalações da delegacia. Também, no decorrer 

do anofoi concluída a reforma e ampliação da Delegacia da Mulher, 

fância e Juventude de Porto Nacional, com recursos oriundos de 



 
 

 

Foram disponibilizados em 2011 treinamentos e capacitação 

para policiais, peritos criminais e papiloscopistas, servidores do IML e

Instituto de Identificação, em diversas áreas. Os servidores da SSP 

participaram, entre outros, do 1º Simpósio Brasileiro em Ciências 

Forenses e a I Conferência Anual da Rede Integrada de Bancos de Dados 

de Perfis Genéticos- RIBPG, 1ª Conferência Internacional em Identificação 

de Vítimas em Desastres de Massa, Fórum de Capacitação para 

Persecução Penal nos Crimes de Homicídios, Jornada Formativa de 

Direitos Humanos, realizada em parceria com a SENASP/MJ, curso de 

Capacitação de Tecnologias Não Letais, Tiro e Uso Progressivo da Força e 

capacitação de mais de mil policiais civis, através da Academia de Polícia 

Judiciária com o Telecentro/EAD. Com as capacitações, a sociedade passa 

a contar com policiais mais instruídos para agirem de forma mais segura e 

adequada. 

 

 

Inteligência e estratégia contra a criminalidade 

 

O Governo do Estado priorizou em 2011 o combate ao tráfico 

de drogas. Somente na Capital foram fechadas, de janeiro a dezembro, 

por intermédio da Delegacia Especializada em Narcóticos 

de 100 pontos de venda de entorpecentes, presas 130 pessoas e 

apreendidos mais de 130 kg de drogas. Foi desenvolvido durante todo o 

 

Foram disponibilizados em 2011 treinamentos e capacitação 

para policiais, peritos criminais e papiloscopistas, servidores do IML e do 

Instituto de Identificação, em diversas áreas. Os servidores da SSP 
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Forenses e a I Conferência Anual da Rede Integrada de Bancos de Dados 

nacional em Identificação 
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Judiciária com o Telecentro/EAD. Com as capacitações, a sociedade passa 
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2011 o combate ao tráfico 

de drogas. Somente na Capital foram fechadas, de janeiro a dezembro, 

por intermédio da Delegacia Especializada em Narcóticos – Denarc, mais 

de 100 pontos de venda de entorpecentes, presas 130 pessoas e 

de drogas. Foi desenvolvido durante todo o 

ano, a Operação Tolerância Zero contra o Crack, com objetivo de 

combater a pedra do mal do século e do mundo, que é o Crack. O vício e o 

tráfico também aumentam o índice de outros crimes. Cerca de 70% dos 

homicídios e 90% dos furtos e roubos têm alguma relação com as drogas. 

A Secretaria da Segurança Pública incinerou no dia 20 de outubro, um 

total de 102.59 kg de drogas provenientes de apreensões realizadas pela 

Polícia Civil na Capital. No total foram queimados 8

20.120 kg de Crack e 2.200 kg de Cocaína. 

 

 

Através do empenho e dedicação das equipes policiais, várias 

operações foram idealizadas e efetuadas com êxito no ano de 2011. 

Centenas de mandados de prisão, Mandados de Busca e Apreensão, 

Drogas apreendidas – Operação Tolerância Zero 
contra o crack

 
 

ano, a Operação Tolerância Zero contra o Crack, com objetivo de 

combater a pedra do mal do século e do mundo, que é o Crack. O vício e o 

tráfico também aumentam o índice de outros crimes. Cerca de 70% dos 

os e 90% dos furtos e roubos têm alguma relação com as drogas. 

A Secretaria da Segurança Pública incinerou no dia 20 de outubro, um 

total de 102.59 kg de drogas provenientes de apreensões realizadas pela 

Polícia Civil na Capital. No total foram queimados 80.270 kg de Maconha, 

20.120 kg de Crack e 2.200 kg de Cocaína.  

Através do empenho e dedicação das equipes policiais, várias 

operações foram idealizadas e efetuadas com êxito no ano de 2011. 

Centenas de mandados de prisão, Mandados de Busca e Apreensão, ações 

Operação Tolerância Zero 
contra o crack 



  
 

 
 

 

de inteligência policial, foram realizadas para que cada operação lograsse 

êxito, não se deixando de mencionar a presença dos policiais civis nos 

mais diversos horários programados, trabalhando muitas vezes por mais 

de 24 horas consecutivas. Citam-se algumas das principais operações: 

Operação “Coca da Boa” – ocorrida na cidade de Colinas e cidades 

vizinhas, cinco pessoas presas; Operação “Mata Grande” – ocorrida na 

região de Santa Fé do Araguaia, através da qual se apreendeu sete 

espingardas e trabucos, pólvora, material para fabricação de armas 

artesanais; Operação Policial Integrada denominada “Tocantins Contra o 

Crime”, executada nas cidades de Araguaína, Xambioá, Tocantinópolis, 

Ananás, Araguatins, Augustinópolis, Taguatinga, Paranã, Arraias, 

Combinado, Colinas do Tocantins, Pau D’Arco, Almas, Dianópolis, 

Natividade, Guaraí, Couto Magalhães, Araguacema e Caseara, 

desenvolvendo ações na prevenção de assalto a bancos, recuperação de 

veículos roubados, tráfico de drogas e entorpecentes, combate a prática 

de infrações penais, em especial o porte ilegal de armas de fogo e 

combate ao tráfico de animais silvestres e madeiras. 

 

Entre as atividades realizadas pelo Centro Integrado de 

Operações Aéreas – CIOPAER, está a implantação do radiopatrulhamento 

aéreo diário na capital; realização de resgate aeromédico; prisão de 

elementos de alta periculosidade; apreensão de armamentos e munições 

de diversos calibres e apetrechos de criminosos;  apoio aos órgãos de 

Segurança Pública: PMTO, PCTO, PMPA, 22º BI, BMTO, Defesa Civil, entre 

outros;  apoio ao Gabinete do Governador e demais Secretarias de 

Estado: SECULT, SECOM, CAMIL, SEINFRA, SEDUC, SEMADES, SEJUV, 

SEJUDH, DETRAN, SESAU, entre outras; foram voadas 306 horas, nas 

diversas missões acima citadas. 

 

Fortalecimento da Polícia Comunitária 

 
 

Tendo como missão a seguir ações que promovam uma 

maior integração entre comunidade, polícias militar e civil, corpo de 

bombeiros e demais órgãos do sistema de defesa social e a capacitação 

desses agentes na busca de soluções criativas de caráter preventivo aos 

problemas de segurança pública do Tocantins, o Governo do Estado, 

procurou desenvolver em suas ações, a filosofia de humanização em 

busca da paz social, a excelência na prestação das atividades 

desenvolvidas e transparência nos objetivos e metas a serem alcançados. 

Entre as principais atividades desenvolvidas temos: POLÍCIA 

COMUNITÁRIA EM AÇÃO, com mais de 2.000 participantes em Palmas; 

ESPORTE E CIDADANIA COM A POLÍCIA COMUNITÁRIA, mais de 350 

crianças e adolescentes participaram do evento na Base Comunitária de 

Luzimangues; PROGRAMA MULHER MAIS CONSCIENTE, com mais de 1300 

participantes no Setor Taquari em Palmas, na oportunidade 419 mulheres 



  
 

 
 

 

foram certificadas; PROJETO “TRILHANDO PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, 60 

alunos do Colégio Militar de Palmas; CURSO DE PROMOTOR DE POLÍCIA 

COMUNITÁRIA, 169 participantes nos municípios de Taguatinga, Palmas e 

Porto Nacional; NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA COMUNITÁRIA, 

público alcançado: todas as quadras da região Norte e Setor Santo Amaro 

em Palmas; DIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, participação de mais de 

500 pessoas; CAMINHADA PAIS E FILHOS e I SEMINÁRIO DE SEGURANÇA 

COMUNITÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS.  

 

Com relação aos Conselhos Comunitários de Segurança e 

Defesa Social, foram distribuídos equipamentos de informática em 

Palmas, Luzimangues, Porto Nacional, Araguaína e Paraíso do Tocantins. 

Foi realizado, também, a implementação e eleição dos Conselhos em 

Palmas (Aureny IV e Irmã Dulce, Aureny III, Setor Santa Bárbara, Qd 906 

Sul), Paraíso (Setor Central e Setor Jardim Paulista) e Porto Nacional (Setor 

Central e Luzimangues). 

 

Operações Policiais Militares 

 
A Polícia Militar do Tocantins, dentro do seu planejamento 

operacional de atividades que foram colocadas em prática durante o ano, 

desenvolveu operações fazendo uso de seus dois grandes comandos, 

Comando de Policiamento do Interior (CPI) e Comando de Policiamento 

da Capital (CPC), que foram desencadeadas simultaneamente em virtude 

destes eventos ocorrerem no mesmo período do ano e necessitarem de 

um planejamento e atuação uniformes em todas as cidades do Estado. 

 

Operações desenvolvidas na área do Comando de Policiamento da Capital 

(CPC) 

 

1. RIFLE SANITÁRIO – ADAPEC;  

Apoio a Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins no combate a 

enfermidades no rebanho bovino do estado através do sacrifício de 

animais com moléstias infectocontagiosas.  

2. OPERAÇÃO POLÍCIA ATUANTE, CIDADÃO SEGURO;  

Reforço operacional da PMTO nas ruas das principais cidades do Estado 

visando maior ostensividade a população e efetiva coação a ação 

criminosa.  

3. OPERAÇÃO ARAGUAIA (APOIO SECRETARIA DE CULTURA/TURISMO);  

Operação Jalapão no dia 27/03/2011 ao dia 31/03/2011 em conjunto com 

a CIPAMA executem o apoio operacional a Secretaria Estadual de Cultura, 

na região do parque estadual do Jalapão.  

4. OPERAÇÃO CORUJÃO  

Reforço operacional nas madrugadas cujos horários e locais foram 

estabelecidos dentro de acompanhamento e análise criminal (mancha 

criminal), reprimindo delitos noturnos na área do CPC.  



 
 

 

 

 

5. OPERAÇÃO IMPACTO  

Operação desenvolvida na área da 6ª CIPM com atuação preventiva 

objetivando abordagens a transeuntes e veículos.  

6. OPERAÇÃO DUAS RODAS.  

Operação desdobrada em três edições visou à fiscalização de 

motociclistas, modalidade bastante utilizada no cometimento de alguns 

delitos como furtos e roubos a transeuntes e estabelecimentos comerciais 

e de serviços em 2011.  

7. OPERAÇÃO ENEM/2011;  

A PMTO foi parceira na realização do ENEM 2011 INEP, onde no Estado 

foram aplicadas mais de 80.000 (oitenta mil) provas, realizando a 

GOTE   

 

Operação desenvolvida na área da 6ª CIPM com atuação preventiva 

Operação desdobrada em três edições visou à fiscalização de 

izada no cometimento de alguns 

delitos como furtos e roubos a transeuntes e estabelecimentos comerciais 

A PMTO foi parceira na realização do ENEM 2011 INEP, onde no Estado 

enta mil) provas, realizando a 

segurança dos locais de prova e na escolta das provas em seu translado 

em todo o Estado do Tocantins.  

8. OPERAÇÃO CARNAVAL/2011;  

A prefeitura da Capital anunciou que em 2011 não haveria programação 

oficial para as festas carnavalescas, porém como é sabido que o feriado 

propicia maior vulnerabilidade as residências e pessoas, a corporação 

intensificou o patrulhamento e montou várias barreiras em pontos e 

saídas estratégicas da Capital bem como a segurança ostensiva 

preventiva dos locais de festa no resto do Estado neste período. 

9. OPERAÇÃO RESPONSABILIDADE I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII. 

Operação com grande êxito por parte da PMTO e Juizado da Infância e 

Juventude onde a corporação realizou blitz em locais de

aglomeração e bares da capital que estavam descumprindo o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, em especial na repressão a venda de bebida 

alcoólica a menores.  

10. OPERAÇÃO SEMANA SANTA/2011; 

Reforço no policiamento e Blitz nas saídas das cidades

pessoas aproveitam o feriado prolongado e viajam deixando suas 

residências vulnerabilizadas e congestionam as rodovias estaduais. 

11. APOIO AO JUDICIÁRIO;  

Parceria da PMTO com o Poder Judiciário Estadual onde aquela viabiliza o 

cumprimento de inúmeros mandados de prisão, condução coercitiva, 

reintegração e manutenção de Posse de Imóveis. 

 
 

segurança dos locais de prova e na escolta das provas em seu translado 

A prefeitura da Capital anunciou que em 2011 não haveria programação 

festas carnavalescas, porém como é sabido que o feriado 

propicia maior vulnerabilidade as residências e pessoas, a corporação 

intensificou o patrulhamento e montou várias barreiras em pontos e 

saídas estratégicas da Capital bem como a segurança ostensiva e 

preventiva dos locais de festa no resto do Estado neste período.  

9. OPERAÇÃO RESPONSABILIDADE I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII.  

Operação com grande êxito por parte da PMTO e Juizado da Infância e 

Juventude onde a corporação realizou blitz em locais de grande 

aglomeração e bares da capital que estavam descumprindo o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, em especial na repressão a venda de bebida 

10. OPERAÇÃO SEMANA SANTA/2011;  

Reforço no policiamento e Blitz nas saídas das cidades onde várias 

pessoas aproveitam o feriado prolongado e viajam deixando suas 

residências vulnerabilizadas e congestionam as rodovias estaduais.  

Parceria da PMTO com o Poder Judiciário Estadual onde aquela viabiliza o 

e inúmeros mandados de prisão, condução coercitiva, 

reintegração e manutenção de Posse de Imóveis.  



 
 

 

12. OPERAÇÃO FEIRA LITERÁRIA INTERNACIONAL DO TOCANTINS 

De 25/07/2011 a 03/08/2011 foi empenhado os recursos necessários para 

realizar o policiamento diuturno da Flit 2011 em apoio a SEDUC

13. OPERAÇÃO APOIO A POLÍCIA CIVIL/TO (TOLERÂNCIA ZERO); 

Operação conjunta com a Polícia Civil do Tocantins em desfav

organizado no Estado, com foco em apreensão de drogas e prisão de 

traficantes.  

14. OPERAÇÃO TRÂNSITO SEGURO I E II;  

Operação desenvolvida em parceria entre PMTO, SEFAZ

nos dias 25 e 27 de outubro de 2011 e 10,14 e 17 de novembr

ano, no plano diretor sul e norte da capital, com foco na fiscalização de 

veículos e na repressão a veículos com inadimplemento do IPVA em nosso 

estado, apenas nesta operação foram removidos ao pátio da terceirizada 

mais de 300 veículos com licenciamento em atraso.  

15. OPERAÇÃO PRESENÇA I, II E III;  

Reforço operacional, onde o efetivo administrativo atuou nas ruas nas 

modalidades de Blitz de trânsito, SPO e no reforço de viaturas ostensivas 

na Capital.  

16. OPERAÇÃO JALAPÃO (CIOE).  

Operação desencadeada em repressão a assaltantes que roubaram 

agência bancária na cidade de Formosa do Rio Preto

adentrando no Tocantins pelo Parque estadual do Jalapão, operação que 

demandou grande número de recursos humanos e ma

 

12. OPERAÇÃO FEIRA LITERÁRIA INTERNACIONAL DO TOCANTINS – FLIT;  

De 25/07/2011 a 03/08/2011 foi empenhado os recursos necessários para 

realizar o policiamento diuturno da Flit 2011 em apoio a SEDUC-TO.  

13. OPERAÇÃO APOIO A POLÍCIA CIVIL/TO (TOLERÂNCIA ZERO);  

Operação conjunta com a Polícia Civil do Tocantins em desfavor do crime 

organizado no Estado, com foco em apreensão de drogas e prisão de 

Operação desenvolvida em parceria entre PMTO, SEFAZ-TO e DETRAN-TO 

nos dias 25 e 27 de outubro de 2011 e 10,14 e 17 de novembro do mesmo 

ano, no plano diretor sul e norte da capital, com foco na fiscalização de 

veículos e na repressão a veículos com inadimplemento do IPVA em nosso 

estado, apenas nesta operação foram removidos ao pátio da terceirizada 

 

Reforço operacional, onde o efetivo administrativo atuou nas ruas nas 

modalidades de Blitz de trânsito, SPO e no reforço de viaturas ostensivas 

Operação desencadeada em repressão a assaltantes que roubaram 

agência bancária na cidade de Formosa do Rio Preto-BA e fugiram 

adentrando no Tocantins pelo Parque estadual do Jalapão, operação que 

demandou grande número de recursos humanos e materiais com atual da 

PMTO registrada em 14 dias e com a captura de todos os criminosos 

envolvidos nesta ação criminosa, bem como na recuperação do numerário 

roubado.  

17. OPERAÇÃO ENEM/2011  

Parceria da PMTO que viabilizou a realização do certame em todo o

Estado com total segurança, não sendo registrado nenhum incidente no 

Tocantins por parte do INEP.  

18. OPERAÇÃO SEINFRA/DERTINS.  

Apoio operacional a SEINFRA-TO e DERTINS nas fiscalizações ordinárias 

nas rodovias estaduais.  

19. OPERAÇÃO JOGOS ESTUDANTIS- SEC JUVENTUDE. 

Apoio da PMTO com efetivo operacional realizando a segurança dos locais 

e praças esportivas onde foram realizados os jogos estudantis do 

Tocantins.  

Treinamento 
 
 

PMTO registrada em 14 dias e com a captura de todos os criminosos 

envolvidos nesta ação criminosa, bem como na recuperação do numerário 

Parceria da PMTO que viabilizou a realização do certame em todo o 

Estado com total segurança, não sendo registrado nenhum incidente no 

TO e DERTINS nas fiscalizações ordinárias 

SEC JUVENTUDE.  

Apoio da PMTO com efetivo operacional realizando a segurança dos locais 

e praças esportivas onde foram realizados os jogos estudantis do 

Treinamento  



  
 

 
 

 

20. OPERAÇÃO EM APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS.  

Apoio da PMTO nas demandas operacionais de Segurança Pública em 

eventos promovidos pela prefeitura de Palmas e de fiscalização de 

trânsito apoiando a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte 

e Mobilidade, como no projeto vida no trânsito e em parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde na confecção do boletim epidemiológico da 

Capital (projeto Bloomberg).  

21. OPERAÇÃO RECOBRIMENTO;  

Repressão ao crime com atuação específica em locais pré-determinados 

pela análise criminal, consistiu em saturação policial de áreas de alto 

índice de registro de ocorrências policiais. 

22. OPERAÇÃO CAMPEONATO TOCANTINENSE DE FUTEBOL.  

Policiamento ostensivo e preventivo de todos os locais de partidas do 

campeonato tocantinense de futebol profissional.  

23. OPERAÇÃO ABORDAGEM A TAXISTAS;  

Aumento na fiscalização e repressão a criminosos que utilizavam do 

transporte de taxistas e moto-taxistas para praticar delitos criminosos, 

bem como na montagem da rede de proteção social com maior 

comunicação com estes profissionais visando maior recebimento de 

informações que possam ser utilizadas no combate ao crime no Estado.  

24. OPERAÇÃO EXPOBRASIL/2011-PARAÍSO;  

Policiamento ostensivo do maior evento agropecuário do Estado na 

cidade de Paraíso-TO.  

25. OPERAÇÃO ENTREGA DE BICICLETAS AOS PIONEIROS MIRINS;  

Transporte e escolta das bicicletas que foram entregues aos pioneiros 

mirins em todo o território estadual.  

26. OPERAÇÃO EM APOIO A UFT, COM A REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR 

UFT/2011;  

Policiamento ostensivo dos Campi e locais de aplicação de provas do 

vestibular da Universidade Federal do Tocantins.  

27. OPERAÇÃO XI OLIMPIADAS DOS JOGOS INDÍGENAS EM PORTO 

NACIONAL;  

Nesta operação a PMTO proporcionou segurança a mais de 20.000 (vinte 

mil) pessoas que estiveram na ilha de Porto Real em Porto Nacional 

durante a realização do grandioso evento as XI Olimpíadas dos Jogos 

Indígenas, evento organizado pelo Ministério da Justiça e que teve a 

duração de 08 (oito) dias no mês de outubro-2011. 

28. OPERAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO RIBEIRÃO TAQUARUÇU, 

APOIO AO INCRA EM OUTRAS REINTEGRAÇÕES (APRNEGRO)  

Realizações das reintegrações de posse em variados locais da Capital, 

dentre eles na saída para a cidade de Aparecida do Rio Negro-TO, e nas 

proximidades no distrito de Taquaruçu as margens do Ribeirão Taquaruçu, 

com empenho de grande número de recursos humanos em apoio ao 

INCRA e demais institutos ligados.  

  



  
 

 
 

 

29. OPERAÇÃO EM APOIO A SEAGRO- TO, AGROTINS.  

Policiamento na realização da Feira Agrotecnológica do Tocantins – 

AGROTINS 2011.  

30. OPERAÇÃO EM APOIO AO SEBRAE-TO, REALIZAÇÃO DO 

AMAZONTECH  

Policiamento de toda Feira sustentável Amazontech, promovida pelo 

Sistema S através do SEBRAE-TO e com a participação de todos os estados 

da Amazônia legal.  

31. OPERAÇÃO EM APOIO A UNITINS, VESTIBULAR 2011  

Apoio com policiamento ostensivo dos locais de prova na realização do 

vestibular da UNITINS em 2011.  

32. OPERAÇÃO EM APOIO A SETAS-TO, DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS 

BASICAS NO ESTADO;  

Apoio a Secretaria Estadual de Trabalho e Ação Social do Estado na 

entrega, transporte e segurança de locais de distribuição de mais de 

120.000 (cento e vinte mil) cestas básicas em todo Tocantins no ano de 

2011. 

 

Operações desenvolvidas na área do Comando de Policiamento do 

interior (CPI) 

 

 
 

1 – Operação Sentinela – 07 de janeiro de 2011  

Distribuição do efetivo administrativo e operacional nas vias urbanas e 

rodoviárias para coibir atos relacionados a furtos/roubos a instituições 

financeiras e furto/roubo a veículos. Resultados: 66 notificações.  

2 – Operação Presídio-Cadeia – 22 de janeiro de 2011  

Reforço aos Presídios e principais Cadeias Públicas em conjunto com a 

CIOE e Polícia Civil, com o objetivo de fazer busca minuciosa nas celas e 

revista geral nos detentos.  

3 – Operação Varredura – 26 e 28 de janeiro de 2011  

Distribuição do efetivo para desenvolver ações de fiscalização, prevenção, 

educação e repressão no trânsito.  

Resultados: 124 notificações/ apreensão de arma branca.  

4 – Apoio Pioneiros Mirins – 27 de janeiro de 2011  

Apoio Policial nas Unidades dos “NÚCLEOS DO PROGRAMA PIONEIROS 

MIRINS” na execução de patrulhamento por viaturas e motocicleta em 

apoio a estas Unidades.  

5 – Operação “Trânsito 10” – 09 e 11 de fevereiro de 2011  

Distribuição do efetivo nas vias urbanas e rodoviárias na área CPI para 

desenvolver ações de fiscalização, prevenção, educação e repressão no 

trânsito. Resultados: 117 notificações de trânsito/ apreensão de 280g de 

entorpecentes.  

  



  
 

 
 

 

6 – Operação Fogo Zero – 25 e 26 de fevereiro de 2011  

Distribuição do efetivo nas entradas das cidades, rodovias/vias de acesso 

das cidades e perímetros urbanos, visando evitar a entrada de armas, 

drogas e outros ilícitos.  

Resultados: 164 notificações/ 03 apreensões de arma branca.  

7 – Operação Carnaval – 04 à 08 de março de 2011  

Distribuição do efetivo para desenvolvimento do policiamento do 

carnaval. Resultados: apreensão de 05 armas de fogo/ apreensão de 29 

armas brancas, além de redução nos crimes de homicídio (não houve 

neste ano) / furto (-33%) / furto de veículos (-71,43%).  

8 – Operação Asfixia – 26 de março de 2011  

Distribuição do efetivo da cidade de Itaguatins com o apoio de efetivo da 

Sede, Araguatins, desenvolvendo ações de busca e abordagens nos bares 

e locais considerados pontos críticos, e bloqueios nas entradas das 

cidades.  

9 – Apoio ao Detran – 18 à 20 de abril de 2011  

Operação de “APOIO AO DETRAN” durante a “Campanha Semana Santa 

2011”, desenvolvida pelo referido Órgão.  

10 – Operação Semana Santa – 21 a 24 de abril de 2011  

Distribuição do efetivo no policiamento ostensivo e preventivo em áreas 

comerciais, localidades e pontos considerados vulneráveis às ações 

criminosas, para prevenir e/ou coibir ações praticadas por infratores 

durante a Semana Santa.  

Resultados: 95 notificações de trânsito/ 02 apreensões de arma de fogo/ 

07 apreensões de arma branca/ 02 apreensões de entorpecentes/ 

recuperação de 01 carro roubado.  

11 – Operação QSJ – Antes e após pagamento do Estado  

Desencadeamento mensal das operações preventivas e repressivas, 

dentro da área de abrangência do CPI, nos dias que antecedem o 

pagamento dos funcionários públicos do Estado do Tocantins e os dias 

posteriores.  

12 – Operação TX – 24 de Maio a 24 de agosto de 2011  

Distribuição do efetivo Operacional, nas vias urbanas e rodoviárias com o 

objetivo de garantir aos Taxistas e Moto - taxistassegurança no trânsito, 

para que exerçam com dignidade e tranquilidade o livre exercício de suas 

profissões.  

Resultados: 1395 notificações de trânsito/ 04 apreensões de arma de 

fogo/ 03 apreensões de arma branca/ 04 apreensões de entorpecentes/ 

01 apreensão referente à caça e pesca predatórias/ 05 motos 

recuperadas.  

13 – Operação Maçarico – Antes e após pagamento do Estado  

Desencadeamento das operações preventivas e repressivas visando coibir 

e impedir os furtos às instituições financeiras (correios, agências 

bancárias, caixas eletrônicos etc.). Substituiu a Operação Pagamento 

(QSJ), sendo desencadeada nos dias anteriores e posteriores ao 

pagamento do Estado. Resultados: 02 apreensões de arma de fogo.  



  
 

 
 

 

14 – Operação Presença – 27 de agosto de 2011  

Distribuição de todo o efetivo do 2º e 4º BPM (sedes), em áreas 

comerciais, residenciais e pontos considerados críticos das cidades de 

Araguaína/TO e Gurupí/TO, para prevenir e/ou coibir ações praticadas por 

infratores da ordem pública. Resultados: 01 apreensão de arma de fogo/ 

02 prisões por tráfico de entorpecentes que resultou na apreensão 768 

gramas de substância semelhante à CRACK; 01 Balança de precisão; e 02 

cachimbos.  

15 – Operação Fecha Quartel – 14 a 16 de setembro de 2011  

Distribuição de todo o efetivo administrativo e operacional do 2º e 4º 

BPM (sedes), em áreas comerciais, residenciais e pontos considerados 

críticos das cidades de Araguaína/TO e Gurupi/TO para prevenir e/ou 

coibir ações praticadas por infratores da ordem pública.  

Resultados: 200 notificações de trânsito/ 02 apreensões de arma de fogo 

e munições/ 02 apreensões de arma branca/ apreensão de 25 pedras de 

crack.  

16 – Operação Maritaca – 29 e 30 de setembro de 2011  

Dar apoio aos órgãos que compõem o COMEN (Conselho de Segurança do 

Meio Norte) que integram os Estados do Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins 

e Amapá no cumprimento de mandados de busca e apreensão, e 

desenvolver operação em conjunto com a CIOE, CIPAMA, Corpo de 

Bombeiros, Polícia Civil do Tocantins, Polícia Civil do Pará, Polícia Federal e 

Polícia Rodoviária Federal, através do desenvolvimento de policiamento 

ostensivo, blitzes em pontos críticos das cidades e nas divisas dos Estados, 

para combater a criminalidade.  

17 – Operação Tocantins - Exército Brasileiro - Realizada em Araguaína 

de 03 a 11 de novembro de 2010  

Em apoio ao Exército Brasileiro na realização de operações na zona 

urbana da cidade de Araguaína, denominada Operação Tocantins, fazendo 

parte do COSI – Centro de Operações de Segurança Integrado em 

conjunto com as demais forças: Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, 

Polícia Federal, ABIN, entre outras instituições. A operação foi realizada 

pela 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, com seu comando situado em 

Cristalina (GO), e com área de responsabilidade que inclui o Triângulo 

Mineiro, o Distrito Federal e os estados de Goiás e Tocantins. No evento, 

além de atividades operacionais, foram desenvolvidas atividades cívicas e 

culturais junto à população de Araguaína.  

Data: 11/11/10 (quinta-feira); Local: Toda área urbana de Araguaína;  

18 - Operação “Capim Dourado”  

A Operação consistiu na distribuição do efetivo administrativo e 

operacional do 4º BPM, para dar apoio ao Exército Brasileiro durante o 

desenvolvimento da Operação Capim Dourado na cidade de Gurupi, 

ocorrida do dia 13 ao dia 17 de junho de 2011.  

Comando da Operação - 3ª Brigada de Infantaria Motorizada (Cristalina-

GO). OM Subordinadas - 22º BI Mtz (Palmas-TO), 36º BI Mtz (Uberlândia-

MG), 41º BI Mtz (Jataí-GO), 32º GAC (Brasília-DF), 16º B Log (Brasília-DF), 
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