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EDITORIAL

O ESTADO MAIS NOVO DO
PAÍS, CRESCENDO COM
DESENVOLVIMENTO RECORDE
Terras férteis, recursos hídricos abundantes, desenvolvimento econômico sustentável
e localização estratégica. Próximo de completar trinta anos
de existência, o Tocantins se
destaca como um dos mais promissores locais do Brasil para
se viver e investir. Reconhecido pelas suas potencialidades,
seus recursos e belezas naturais, o estado conta atualmente
com uma população estimada
1.550.194 habitantes, segundo
dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
para o ano de 2017.
Para atender a demanda por
serviços públicos de qualidade
para todos os tocantinenses, o
Governo tem investido firme nas
diversas áreas da gestão. O resultado está por toda parte!
O atendimento hospitalar
ganhou mais qualidade e eficiência, com investimentos nas
unidades regionais de saúde. E a
tão esperada entrega da ampliação do Hospital Geral de Palmas
(HGP) colocou fim ao período
no qual os pacientes tinham que
ficar internados em um local improvisado por tendas.
Na Educação, foram inauguradas e reformadas dezenas de
escolas. Também foram implantadas novas metodologias de ensino e o ensino médio em tempo
integral. Com a Caravana da Juventude, o Governo vem despertando o protagonismo juvenil,
com ações de conscientização
contra as drogas e doenças sexualmente transmissíveis.
Os gargalos que envolvem
a segurança pública no Estado
estão sendo enfrentados com firmeza e seriedade. São novas delegacias, centenas de novas viaturas policiais, armamentos, posse
de centenas de novos policiais
civis e aprovados no concurso da
Defesa Social, além de um novo
concurso da Polícia Militar.
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Quem anda pelo Tocantins
já tem sentido também a diferença em diversas rodovias estaduais
que foram recentemente refeitas.
O Estado está reconstruindo mais
de 1,5 mil quilômetros de rodovias estaduais. Além dos serviços
de reabilitação e reforço estrutural no pavimento asfáltico, as vias
também estão recebendo melhorias no sistema de drenagem e
na sinalização. Uma nova etapa
já começou e agora com objetivo de reconstruir outros 1,3 mil
quilômetros de trechos em estado
crítico. Outra importante obra do
Governo do Estado é a construção
da nova ponte sobre o Rio Tocantins, em Porto Nacional.
Milhares de famílias também realizaram o sonho da casa
própria, tiveram títulos de terra
regularizados ou, finalmente, estão com as escrituras de seus lotes nas mãos.
Para enfrentar a escassez
prolongada de água no período de estiagem, o Governo vem
investindo em ações e políticas
públicas que têm o objetivo de
minimizar os impactos da seca
na vida da população e garantir
a segurança hídrica a milhares de
famílias. Entre as ações desenvolvidas estão a entrega de títulos de
cisternas e barraginhas, perfuração de poços, operação emergencial de caminhões-pipa, além de
ações de educação ambiental.
São muitas ações e parte
delas você acompanha nas páginas dessa edição do Jornal Boas
e Novas Notícias. É apenas uma
pequena amostra de um Tocantins que cresce driblando a crise
nacional, preparado para superar
os desafios do presente e de olho
nas grandes conquistas do futuro.
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65 MIL EXEMPLARES

INFRAESTRUTURA

CERCA DE 3 MIL KM DE ESTRADAS
ESTÃO SENDO RESTAURADAS

O Governo trabalha para melhorar as condições das rodovias em vários municípios de norte
a sul do Estado, com restauração e manutenção
das estradas, construção de pontes, galerias, bueiros, drenagem, aterros e terraplenagem das vias.
Com a execução da 1ª Etapa do Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias (Crema), o
Governo está reconstruindo mais de 1,5 mil km
de rodovias estaduais. Já com a 2ª Etapa do Crema,
assinada em dezembro de 2017, mais 1,3 mil km
de rodovias estaduais serão beneficiadas.

“

Passei várias noites na
estrada com o carro quebrado
e com as verduras na
carroceria estragando. Agora,
melhorou cem por cento,
há cerca de dez anos que
esperávamos por esta obra”.
José Silva, lavrador e motorista morador de Esperantina (região do
Bico do Papagaio)

OBRAS VICINAIS
Em 2017, foram inauguradas
292 obras (pontes, bueiros, galerias,
entre outros) em 13 municípios:
Colinas, Brejinho de Nazaré, Gurupi,
Figueirópolis, São Salvador, Pugmil,
Presidente Kennedy, Barrolândia,
Miracema, Rio dos Bois, Paraíso,
Alvorada e Araguaçu.
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QUADRAS 307, 309 E 407 SUL – O Governo retomou as obras em
Palmas e a previsão é que elas sejam concluídas ainda este ano, levando
mais qualidade de vida e segurança no trânsito aos condutores e
moradores das quadras
AVENIDA NS-15 E LO-13 – As obras também foram retomadas pelo
Governo e possuem o objetivo de melhorar o acesso às universidades e às
praias da região central, bem como desviar o tráfego de cargas pesadas do
centro de Palmas
PONTE DE PORTO NACIONAL – A ponte terá 1.488 metros de
extensão e custará R$ 130 milhões. Uma obra importantíssima que vai
interligar o sistema logístico do Estado, com prazo de conclusão de 900 dias
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TOCANTINS DESPONTA COMO
NOVA

ROTA TURÍSTICA

O JALAPÃO É A BOLA DA VEZ e vem recebendo um número cada vez maior de turistas. O local também desponta
com apelo para as produções audiovisuais. No segundo semestre do ano passado, a novela das 21 horas da Rede
Globo “O Outro Lado do Paraíso”, foi gravada nos pontos turísticos do Jalapão, além do reality show norteamericano “Largados e Pelados”, que também foi gravado em 2017
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – Investimentos no valor
de R$ 200 milhões foram anunciados pelo Governo
para preservação, fiscalização e melhoramento do
acesso à região do Jalapão. Deve ser assinado em 2018,
o contrato de empréstimo que o Executivo firmará para
levar ações de infraestrutura aos atrativos turísticos e às
comunidades quilombolas da região

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 O Fórum de Desenvolvimento
Econômico do Tocantins vem promovendo um diálogo entre o Governo e os agentes responsáveis
pelo crescimento econômico local
e fortalecimento regional. O evento
já foi realizado em Araguatins, Guaraí, Gurupi e Taguatinga.
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 Inauguradas em 2017, as obras de
melhoria da infraestrutura do Parque Agroindustrial de Paraíso contaram com investimento de mais de
R$ 1,5 milhão, beneficiando todos os empreendimentos instalados
no local e atraindo novas indústrias
para o distrito.

 O Governo assinou a Ordem de
Serviços para reinício da implantação de infraestrutura do Ecoporto
de Praia Norte. A obra, que é de
iniciativa privada, recebeu contrapartida do Governo e será um
importante instrumento de escoamento de produção e logística.

“

Eu gosto de ecoturismo
e sempre quis conhecer
vários lugares assim
no Brasil. Me falaram
muito bem do Jalapão e
realmente a experiência
é única”.

Lilian Pessoa, 27 anos, servidora
pública, de Brasília-DF

AÇÕES MARCAM GESTÃO
NA ÁREA HABITACIONAL

2.412

MOR AD
I
ENTREG AS
UES

O ano de 2017 foi marcado por grandes ações do Governo na área da habitação,
regularização fundiária e entrega de títulos aos proprietários de terras nas áreas rurais
e urbanas. O esforço da gestão visa diminuir o déficit habitacional no Estado, ao mesmo tempo em que busca acelerar o reconhecimento das regularizações de terras que
estavam há anos travadas por conta de questões burocráticas.
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MAIS DE 3.575
FAMÍLIAS
terão seus lotes
regularizados no
setor Jardim Taquari,
em Palmas. Todo o
cadastramento das
famílias e o processo
burocrático já foram
realizados pela
equipe do Governo
do Tocantins
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MAIS AÇÕES
 A Campanha Meu Lote Legal
visa isentar, em todo o Estado,
beneficiários de programas habitacionais ou de regularização
fundiária de interesse social, de
qualquer custo ou taxa para realizar o primeiro registro de seu
imóvel. Mais de 4 mil processos
foram abertos e 200 escrituras
já foram entregues.

 Está na Assembleia Legislativa um
projeto de lei que autoriza o Executivo a fazer doações de lotes urbanos a famílias que residem no loteamento Vila dos Funcionários do
Dertins, em Gurupi. Já em Araguaína, o Governo realizou a entrega de
títulos de imóveis a 648 famílias
que residem nos setores Vila Norte,
Vila Cearense e Vila Piauiense.

 O sonho da casa própria se tornou realidade para 56 famílias
de servidores públicos estaduais
no início de setembro de 2017. O
Governo entregou apartamentos
do Residencial Netuno, projeto
que é pioneiro e já passou a ser
aplicado em outros estados brasileiros. O programa pretende
viabilizar mais 3 mil moradias.

ITERTINS
 Com objetivo de garantir o
direito de possuir e cultivar a
terra, o Governo já entregou,
somente em 2017, 317 títulos de regularização fundiária
rural, totalizando uma área
de mais de 53 mil hectares
regularizados. A ação serve
como reconhecimento de
propriedade ao beneficiário
que ocupa e explora o imóvel
rural como verdadeiro dono
da área.
 Uma morosidade histórica
foi corrigida pelo Governo e
tornou realidade uma reivindicação antiga da Mitra Diocesana de Porto Nacional, ao
entregar o Título Definitivo da
área do Santuário do Senhor
do Bonfim. A área total do local, que fica em Natividade, é
de pouco mais de 61 hectares
e a titulação se arrastava desde
1991. Cerca de 30 famílias vivem no local.
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OUTRAS AÇÕES
 COLÉGIO MILITAR – O
Governo
implementou,
em 2017, o Colégio da Polícia Militar de Arraias e
neste ano o de Paraíso e
de Araguatins. Atualmente, existem cinco unidades
do Colégio Militar no Estado, sendo duas em Palmas,
uma em Araguaína, uma
em Arraias e outra em Araguatins.
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 INAUGURAÇÕES – Em
2017, os moradores de Crixás, Cariri, Bandeirantes, São
Sebastião, Itaguatins e Carrasco Bonito comemoraram
a reativação de destacamenUM MARCO NA HISTÓRIA do Hospital e Maternidade Dona Regina aconteceu no ano
do
tospassado
militarcom
nosa realização
municípios,
garantindo
comprimeiro implante de marcapasso em bebê. A menina, que mora com os pais em Araguaína,
região reforço
norte do no
Tocantins,
bate às ações delituosas.
leva uma vida normal

Os investimentos na área da Segurança Pública estão garantindo mais segurança para todos os tocantinenses. O combate à criminalidade não pára, assim
como os investimentos em novos equipamentos, veículos e na contratação de
novos servidores para atuarem em todo o Tocantins.

MAIS CONFORTO
E QUALIDADE DE
VIDA PARA OS
TOCANTINENSES

NOVAS DELEGACIAS

Desde o início da
atual gestão, 138
novas viaturas foram
acrescentadas à
frota; 81 veículos
foram substituídos;
além disso, foram
adquiridas 109.000
munições letais;
2.359 coletes
balísticos; 205
armas de fogo;
1.000 capas de
chuva; e 2.650
cintos de guarnição
operacional

HOSPITAL GERAL DE PALMAS

DOBRA NÚMERO
DE LEITOS

O Governo entregou à população de Palmas novas instalações de 18 delegacias de Polícia Civil. No interior do Estado, foram entregues as novas
sedes da Delegacia de Miranorte, Araguaína, Conceição, Dianópolis,
Barrolândia, Porto Nacional, Brejinho de Nazaré, Formoso do Araguaia,
Gurupi e Taguatinga

COMBATE AO CRIME
5ª DELEGACIA DE
POLÍCIA CIVIL DE
TAQUARALTO:

2.383

MAIS SEGURANÇA PÚBLICA
 NOVAS VIATURAS – 75 veícu- res, a Polícia Civil foi equipada,
los novos foram entregues pelo no ano de 2017, com pistolas
Governo, equipando as delega- Glock, fuzis calibre 7,62 e miras
cias de Polícia Civil no interior e holográficas. No mesmo sentina Capital, bem como a Superin- do, o Governo buscou parcerias
INTEGRA
– Uma
das ca.
ações signifi
cativasconseguindo
de 2017 foi a doações
públicas,
tendênciaSAÚDE
de Polícia
Científi
inauguração do Centro de Informações
e Decisões
Estratégicas
junto
a órgãos
da esfera em
federal,
Saúde.
Nele, estão centralizadas
informações
que servem
de auxílio
para
envolvendo
munições,
coletes
a
 ARMAMENTOS
E EQUIPAprovaprecisão
de bala,asfuzis
calibre
MENTOS
DEpossam
SEGURANÇA
– Por
que
técnicos
coordenar,
com mais
ações,
como556
por e
pistolas
.40 SW.
meio deaemendas
parlamentaexemplo,
demanda por
leitos hospitalares
e acalibre
proliferação
de doenças no
Estado. Esse é o segundo centro implantado no Brasil
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 PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL - Em parceria
com o Ministério da Justiça,
o Governo adquiriu 942 coletes balísticos para garantir
mais segurança aos policiais
durante seus trabalhos. Foram adquiridos ainda, com
recursos do Governo, fardamento administrativo e coturnos para os policiais.


Ocorrência;

– Boletins de

100

– Inquéritos Policiais

instaurados;

814

– Verificação Preli
minar de Investigação;

DELEGACIA ESPECIALIZADA
NA REPRESSÃO A
NARCÓTICOS (DENARC):

12.078,59

gramas

241.918,14

gramas


de Crack;


de Maconha;

9.655,66 gramas de


Cocaína;

ESTOQUE ABASTECIDO – O Governo supre atualmente 85% de
– Apreensões de veícu- 
comprimidos de Ecs
abastecimento
de materiais e tasy/MDMA;
medicamentos
necessários
los (recuperados);
nas unidades hospitalares. Em 2015, foi implantado um sistema de
padronização
que, por
série histórica
Celulares
presasdoem
 Mais dede medicamentos
 meio da pessoas
consumo
de cada hospital, possibilita aflagrante
compra correta.
recuperados.
delito. O trabalho tem
reduzido custos na compra de medicamentos e de manutenção

21

641

300

293

NOMEAÇÕES

SISTEMA
PRISIONAL

“

 UNIDADES PRISIONAIS – O Governo entregou no ano passado,
1.561 cartuchos, 350 granadas,
35 carabinas, 50 espargidores
e 35 pistolas doadas pela Força
Há seis meses
meu ﬁlhopara
é as
Nacional
de Segurança
unidades
prisionais.
Já
os
veícuatendido no Hospital Infantil
los
(furgões-cela)
foram
frutos
em Palmas e eu só tenho a de
convênio com o Departamento
agradecer. Toda
vez que
ele
Penitenciário
Nacional
(Depen).

precisa ser internado nós
sempre somos muito
 O NÚCLEO ACOLHER –
bem tratados”.
RECOMEÇO,
foi inaugurado

UM
em
junho de 2017, e oferece recupeTatianeaos
Nascimento
da Silvaquímicos,
ração
dependentes
– Moradora
zona rural no e orienpor
meio dedaatendimentos
município de Miracema do
tações
especializadas, a fim de posTocantins
sibilitar a reinserção social.

EXAMES NOTURNOS – Pacientes vindos de 126 municípios do Tocantins,
que estavam na fila de espera para realização de exames de alta complexidade,
foram atendidos no HGP, no segundo semestre de 2017. Na ocasião, foram
feitos 1.931 exames, sendo 358 tomografias, 611 ressonâncias e 962
mamografias a pacientes do SUS. Para realização dos procedimentos, o
Governo ajudou os pacientes com o deslocamento até a Capital
O programa já atendeu mais de 400 mil estudantes no Tocantins, sendo a maior ação
de combate às drogas do Brasil.

PROERD

MAIS
820
ATENDIMENTOS

para o Sistema Penitenciário

 Outro destaque importante
no ano passado foi o Mutirão

409

de Cirurgias Ortopédicas
para
o Sistema
no HGP.
PacientesSocioeducativo
que estavam
na lista de cirurgias eletivas
ortopédicas do Serviço de
Regulação do Estado tiveram
para a Polícia
Civilpor
a oportunidade
de passar
procedimento cirúrgico de
alta complexidade de quadril e
joelho.

353

BOMBEIROS
EM AÇÃO Mutirão Nacional de 11º
Ci-

FORÇA TAREFA CONTRA
QUEIMADAS – No ano de
E
 Em 2017,
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Hos2017,
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grupamento
especial composto por 12
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da Criança
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CARAGUAÍNA – OfereceServiço;
O
um espaço
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vai ajudarpara
a forem
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T
UTI PEDIÁTRICA
DE
dez
novos
leitos
de
O
N
talecer oauxiliarem
atendimento
a crianças
os Bombeiros
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica instalados
no Hospital
 Mais
de 10.000 pessoas foram
que passam
por situação
de vionos incêndios
urbanos
e
benefi
ciadas com
Municipal Eduardo Medrado. A implantação da
UTI ocorreu
em o projeto social
lência sexual.
fl
orestais.
Bombeiros
em
Ação.
parceria com a prefeitura do município

1.000

711

GESTÃO ESCOLAR DO TOCANTINS É DESTAQUE NACIONAL
O Governo tem priorizado a Educação como uma das principais áreas da gestão. No
ano de 2017, ocorreram importantes avanços, como a gestão descentralizada, a construção e a reforma de unidades escolares em todo o Estado, além de investimentos na
área da Juventude e dos Esportes. Todo o esforço fez com que o Estado fosse destaque
nacional, colocando o Colégio Estadual Caic, de Palmas, como Escola Referência
estadual e regional, ficando entre as cinco melhores gestões escolares do país.

ESPORTE

TEC
A
N
O
PR AIS DE

6.500
M

OS
ALUN DOS

D
ATEN

CARAVANA DA JUVENTUDE

MAIS
EDUCAÇÃO

 O Governo retomou, em 2017, o
programa Escola Comunitária de Gestão Compartilhada, que foi reestruturado, contemplando projetos e ações
voltadas para a consolidação de uma
educação de qualidade, priorizando a
participação da comunidade no planejamento e na tomada de decisões,
além de dobrar os repasses financeiros, por alunos, às escolas.
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CERC

A DE

A ação percorreu
96 municípios
tocantinenses
levando
informação,
serviços e
conscientização
sobre temas como
uso de drogas,
abuso de álcool
e gravidez na
adolescência. Mais
de 22 mil jovens
participaram
das ações da
Caravana em todo
o Estado
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 Visando dar o suporte necessário
aos alunos que fizeram o Enem, em
2017, o Governo lançou a campanha
#TONOENEM, disponibilizando uma
plataforma digital com vídeoaulas,
planos de estudos e dicas importantes
para realização da prova. Além disso,
foram realizados também simulados e
aulões especiais em Palmas, Araguaína, Gurupi e Miracema.
 Jovens de 15 a 29 anos, que possuem
renda familiar de até dois salários mínimos, podem ter acesso a espetáculos
artístico-culturais e eventos esportivos
por meio do programa ID Jovem. Dentre as vantagens, estão as vagas gratuitas e com 50% de desconto em viagens
interestaduais de ônibus, trens ou embarcações.

I

O incentivo à prática dos
esportes entre os estudantes
ganhou força, neste ano, com
a realização da 27ª edição dos
Jogos Estudantis (Jets) e dos
Jogos Paradesportivos Estudantis
(ParaJets). O Governo também
tem apoiado eventos esportivos
e garantido a participação
dos atletas tocantinenses em
eventos estaduais e nacionais.
Melhorias gradativas e reformas
pontuais nos estádios estão
sendo promovidas, como as que
ocorreram no Estádio Leôncio de
Souza Miranda (Mirandão) e no
Estádio Gilberto Resende Rocha
(Resendão)
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UNITINS: ENSINO SUPERIOR GRATUITO E DE QUALIDADE
A Universidade Estadual
do Tocantins (Unitins) tem
muito que comemorar com a
reestruturação e a ampliação
da oferta de cursos que estão
sendo oferecidos nos quatro
polos da instituição de ensino.
Desde 2015, os investimentos
não param, fazendo com que
a instituição tenha condições
de oferecer aos cidadãos
tocantinenses mais chances
de ingresso ao ensino superior
gratuito e de qualidade.

POLO TECNOLÓGICO AGRÁRIO Inaugurado no ano passado, o Polo de Tecnologia para Fortalecimento da
Agricultura Familiar, localizado no Complexo de Ciências Agrárias da Unitins, conta com seis laboratórios de pesquisa,
ampliando a infraestrutura de pesquisa no Estado

O Governo prevê para
2018 a construção dos
câmpus da Unitins em
Dianópolis, Augustinópolis
e Araguatins. Além
disso, o Executivo
estadual garantirá
também a continuidade
dos investimentos na
estruturação dos
demais câmpus.

O ensino oferecido
pela Unitins é
100% gratuito e
presencial
Atualmente, a instituição
conta com quatro Câmpus,
estando dois situados na região
do Bico do Papagaio (Araguatins
e Augustinópolis), um na região
sudeste do Tocantins, em
Dianópolis, e outro em Palmas.

VOCÊ
SABIA?
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OUTRAS AÇÕES
 COLÉGIO MILITAR – O
Governo
implementou,
em 2017, o Colégio da Polícia Militar de Arraias e
neste ano o de Paraíso e
de Araguatins. Atualmente, existem cinco unidades
do Colégio Militar no Estado, sendo duas em Palmas,
uma em Araguaína, uma
em Arraias e outra em Araguatins.

LEITOS

mais 192
u
o
h
n
a
ão,
HGP g
ampliaç
s
ó
p
a
s
leito
o de
passand leitos
334
147 para

 INAUGURAÇÕES – Em
2017, os moradores de Crixás, Cariri, Bandeirantes, São
Sebastião, Itaguatins e Carrasco Bonito comemoraram
a reativação de destacamenUM MARCO NA HISTÓRIA do Hospital e Maternidade Dona Regina aconteceu tos
no ano
passado
a realização do
militar
noscom
municípios,
primeiro implante de marcapasso em bebê. A menina, que mora com os pais em Araguaína,
região
norte
Tocantins,
garantindo reforço nodo
combate às ações delituosas.
leva uma vida normal

Os investimentos na área da Segurança Pública estão garantindo mais segurança para todos os tocantinenses. O combate à criminalidade não pára, assim
como os investimentos em novos equipamentos, veículos e na contratação de
novos servidores para atuarem em todo o Tocantins.

MAIS CONFORTO
E QUALIDADE DE
VIDA PARA OS
TOCANTINENSES

Desde o início da
atual gestão, 138
novas viaturas foram
acrescentadas à
frota; 81 veículos
foram substituídos;
além disso, foram
adquiridas 109.000
munições letais;
2.359 coletes
balísticos; 205
armas de fogo;
1.000 capas de
chuva; e 2.650
cintos de guarnição
operacional

HOSPITAL GERAL DE PALMAS

DOBRA NÚMERO
DE LEITOS

NOVAS DELEGACIAS

O Governo entregou à população de Palmas novas instalações de 18 delegacias de Polícia Civil. No interior do Estado, foram entregues as novas
sedes da Delegacia de Miranorte, Araguaína, Conceição, Dianópolis,
Barrolândia, Porto Nacional, Brejinho de Nazaré, Formoso do Araguaia,
Gurupi e Taguatinga

COMBATE AO CRIME
5ª DELEGACIA DE
POLÍCIA CIVIL DE
TAQUARALTO:

2.383

MAIS SEGURANÇA PÚBLICA
 NOVAS VIATURAS – 75 veícu- res, a Polícia Civil foi equipada,
los novos foram entregues pelo no ano de 2017, com pistolas
Governo, equipando as delega- Glock, fuzis calibre 7,62 e miras
cias de Polícia Civil no interior e holográficas. No mesmo sentina Capital, bem como a Superin- do, o Governo buscou parcerias
INTEGRA
SAÚDE
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públicas,
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emfederal,
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556 e
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meio de
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a demanda
leitos hospitalares e a proliferação de doenças no
Estado. Esse é o segundo centro implantado no Brasil
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 PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL - Em parceria
com o Ministério da Justiça,
o Governo adquiriu 942 coletes balísticos para garantir
mais segurança aos policiais
durante seus trabalhos. Foram adquiridos ainda, com
recursos do Governo, fardamento administrativo e coturnos para os policiais.


Ocorrência;

– Boletins de

100

– Inquéritos Policiais

instaurados;

814

– Verificação Preli
minar de Investigação;

DELEGACIA ESPECIALIZADA
NA REPRESSÃO A
NARCÓTICOS (DENARC):

12.078,59

gramas

241.918,14

gramas


de Crack;


de Maconha;

9.655,66 gramas de


Cocaína;

ESTOQUE ABASTECIDO – O Governo supre atualmente 85% de
– Apreensões de veícu- 
comprimidos de Ecs
abastecimento
de materiais e medicamentos
necessários
los (recuperados);
tasy/MDMA;
nas unidades hospitalares. Em 2015, foi implantado um sistema de
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do em
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pessoas
presas
 Mais de
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tem
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reduzido custos na compra de medicamentos e de manutenção
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PRISIONAL

“

 UNIDADES PRISIONAIS – O Governo entregou no ano passado,
1.561 cartuchos, 350 granadas,
35 carabinas, 50 espargidores
e 35 pistolas doadas pela Força
Há seis
meu ﬁlho
Nacional
demeses
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paraé as
unidades
prisionais.
Já os Infantil
veícuatendido
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EXAMES NOTURNOS – Pacientes vindos de 126 municípios do Tocantins,
para o Sistema Penitenciário
que estavam na fila de espera para realização de exames de alta complexidade,
 Outro destaque importante
foram atendidos no HGP, no segundo semestre de 2017. Na ocasião, foram
no ano passado foi o Mutirão
feitos 1.931 exames, sendo 358 tomografias, 611 ressonâncias e 962
de Cirurgias Ortopédicas
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BOMBEIROS
EM AÇÃO
 Atendimento a 15.370 ocorrências no Estado em 2017;

 Atendimento a 1.000 Ordens de
Serviço;
– Oferece dez novos leitos de
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica instalados
no Hospital
 Mais de
10.000 pessoas foram
benefi
com em
o projeto social
Municipal Eduardo Medrado. A implantação
da ciadas
UTI ocorreu
parceria com a prefeitura do município Bombeiros em Ação.

procedimento cirúrgico de
alta complexidade de quadril e
joelho.

FORÇA TAREFA CONTRA
QUEIMADAS – No ano de
 Em
2017,
foi realizado
no Hos2017,
o Corpo
de Bombeiros
pital
Infantil
de
Palmas
formou um grupamentoo 11º
Mutirão
Nacional
de Ciespecial composto
por 12
rurgia
daque
Criança
. Ao todo,
militares
trabalharam
25 exclusivamente
crianças foram
atendidas,
no combate
com
30 procedimentos
cirúrgiàs queimadas.
Além disso,
cos.foram
Alémformados
disso, o Governo
também inaugurou
ano passado
700 no
brigadistas
civis, no HIP
umem
espaço
que vai ajudar
63 municípios,
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auxiliarem
os Bombeiros
quenos
passam
porurbanos
situaçãoe de vioincêndios
lência
sexual.
florestais.
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SAFRA RECORDE
EM 2017

Desde a sua criação,
o Tocantins não para
de crescer no setor do
agronegócio. Por onde
se anda pelo Estado, é
possível ver novas áreas se
abrindo para a produção,
lavouras em crescimento
e, principalmente, mais
produtividade. Desde a
safra 2016/2017, o Tocantins
vem batendo recordes de
produção de grãos. Na safra
2016/2017 foram produzidas
4.535,8 mil toneladas.

MAIS AGRICULTURA
 AGROTINS 2018 – A maior feira
agropecuária da Região Norte do País
acontece de 8 a 12 de maio, no Centro
Agrotecnológico de Palmas, na TO050, saída para Porto Nacional. Em
2017 o volume de negócios realizados
foi de mais de R$ 652 milhões.

AGRICULTURA FAMILIAR MAIS FORTE – Mais de 1.600
agricultores foram contemplados com os cursos oferecidos pelo
Ruraltins no ano de 2017, nas áreas de pequenos e grandes
animais; na produção de alimentos e nas questões ambientais e de
organização social

TOCANTINS LIVRE DA
BRUCELOSE E DA AFTOSA
 FEBRE AFTOSA – Há 20
anos que o Tocantins está livre da febre aftosa. Na última
etapa, realizada em maio do
ano passado, o índice vacinal
foi de 99,54%. São realizadas duas campanhas anuais,
nos meses de maio e novembro. De acordo com os dados,
o índice vacinal da 2ª fase
atingiu 99,44% do rebanho.
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 BRUCELOSE – A vacinação
contra brucelose de bezerras bovídeas registrou no 1º
semestre de 2017, o maior
índice da história no Tocantins, atingindo 96,25% do
rebanho. Isto comprova que a
doença está sendo controlada
no e que os produtores rurais
entenderam a importância da
erradicação desta zoonose.

 NOVOS ESCRITÓRIOS – O Governo
inaugurou no ano passado o escritório
do Ruraltins em Campos Lindos, reativou os escritórios de Mateiros e São
Felix e abriu mais sete postos avançados de atendimento em Juarina, Talismã, Tupiratins, Bandeirantes, Piraquê,
Wanderlândia e Palmeiras, perfazendo um total de 96 escritórios.
 CRÉDITO PARA AGRICULTORES
Diversos convênios e programas também foram disponibilizados, e estão
em execução para os pequenos e mé-

dios agricultores, dentre eles o Programa de Aquisição de Alimentos, na
modalidade Compra Direta Local da
Agricultura Familiar; Projeto Agricultura de Baixo Carbono (ABC); e Procampo; além de outros projetos.
 FEIRAS E ENCONTROS – Em parceria com as prefeituras e as associações
de agricultores, o Ruraltins promoveu
no ano passado 32 encontros e 16
feiras da agricultura familiar, que beneficiaram mais de 15 mil pessoas.
 PISCICULTURA – Na área da piscicultura, o Governo fomentou o desenvolvimento da aquicultura e pesca no Tocantins com a participação
direta e efetiva na Criação do Plano
de Desenvolvimento da Piscicultura
e a liberação da criação da tilápia em
tanque-rede.

TOCANTINS REDUZ
DESMATAMENTO EM

55

O desmatamento no Tocantins foi reduzido em 55% no ano de
2017, conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O
Estado foi a unidade federativa que mais diminuiu a prática entre os
nove estados que compõem a Amazônia Legal. As informações são
referentes aos meses de agosto de 2016 e julho de 2017 e a queda foi
reflexo das ações realizadas na área do meio ambiente pelo Governo.
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NASCENTES
estão sendo recuperadas
no Tocantins
COMBATE À SECA NO SUDESTE – O Governo entregou
para os moradores de 17 municípios 3.564 barraginhas
a um custo estimado em R$ 2 milhões. O Projeto
Barraginhas visa construir pequenas bacias de captação de
água com o objetivo de interceptar as águas das chuvas,
evitando erosões e assoreamento de pequenos rios

CENTRO DE FAUNA – O Governo e a Investco entregaram o Centro Estadual de Fauna (Cefau), previsto na
compensação ambiental da Usina Hidrelétrica do Lajeado. O Cefau recebe animais silvestres vítimas de atropelamentos, maus tratos, queimadas indiscriminadas, ou
apreendidos em trabalhos de fiscalização

COMBATE ÀS QUEIMADAS
A ação de sensibilização contra as queimadas esteve em oito municípios e foi reforçada com 235
brigadistas contratados, viaturas e duas aerona-

ves. Assim que a operação iniciou, houve uma redução nos focos de calor, mesmo em período de
forte estiagem
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COMBATE À SECA MELHORA

QUALIDADE DE VIDA
NA REGIÃO SUDESTE DO ESTADO

11.000
cisternas

cisternas en
treg
beneficiand ues estão
o ma
60 mil pess is de
oas

Conhecido pelo seu clima seco e pouco chuvoso,
o Tocantins viveu no ano de
2017 umas das piores crises hídricas da sua história,
principalmente na região
sudeste do Estado. A situação, no entanto, foi amenizada com a compromisso
do Governo estadual em realizar investimentos estratégicos para melhorar a qualidade de vida da população.

ÁGUA NA TORNEIRA
O Governo tem trabalhado para solucionar de
vez os problemas de abastecimento de água.
Em 2017, foram perfurados 28 Poços Tubulares
Profundos, em 12 municípios. Ainda na zona
urbana, mais de 23 mil metros de extensão de rede foram executados e levaram água
às torneiras de milhares de tocantinenses. No
mês de dezembro, foi entregue a comunidade
do Prata, em São Félix, 8.660 metros de
extensão na Rede de Distribuição de Água, 66
ligações residenciais e sistema de tratamento
de água, beneficiando cerca de 300 famílias.

FISCALIZAÇÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR

ATR – As fiscalizações na área do transporte intermunicipal e interestadual
foram intensificadas em 2017. No transporte intermunicipal, foram
fiscalizados 4.106 veículos, tendo sido aplicados 813 autos de infração.
Também foram realizadas Fiscalizações Volantes, oriundas de denúncias e
reclamações dos usuários por meio da Ouvidoria Geral do Estado

PROCON – Visando assegurar os direitos do Código de Defesa do
Consumidor, o Procon realizou, durante todo o ano de 2017, 43.121
atendimentos ao cidadão. Neste mesmo período foram agendadas, no
órgão, 9.543 audiências conciliatórias. O órgão também realizou ações de
fiscalização em estabelecimentos comerciais e de orientação com a população
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No Tocantins, o Governo
busca oferecer oportunidades para todos os cidadãos,
por meio de cursos de capacitação e recrutamento para
milhares de vagas no mercado privado. Já com as ações
desenvolvidas pela Junta Comercial do Tocantins (Jucetins), Banco do Empreendedor (BEM) e pela Agência de
Fomento, o Executivo apoia
ideias e projetos, seja por
meio da agilidade ou pelas
linhas de crédito oferecidas
com juros bem abaixo dos
praticados pelo mercado.

PROJETOS
SOCIAIS

MAIS EMPREGOS E
LINHAS DE CRÉDITO

“

Achei o atendimento
muito bom, tanto pela
atenção como pela
rapidez com que consegui
um emprego. Esta é a segunda
vez que volto para o mercado de
trabalho por meio do Sine”.
Leonilda Rosa Cruz, garçonete.

BEM – O Banco do Empreendedor lançou em 2017
duas importantes linhas de crédito que beneficiam
os mototaxistas e as pessoas interessadas em tirar
sua primeira habilitação. O banco conta também
com outras linhas de crédito para empreendedores e
servidores públicos, com juros abaixo do mercado

20.438

41.111

Emissão de Carteiras
de Trabalho

Trabalhadores
encaminhados

8.876

2.328

Vagas
oferecidas

Cursos de
capacitação

FOMENTO – Outro meio para quem busca recursos
para financiar o seu próprio negócio são as linhas
de crédito disponibilizadas pela Agência de Fomento
que vão de R$ 5mil a R$ 500 mil, nas áreas
do agronegócio, indústria, comércio e serviços,
infraestrutura, informática, turismo e microcrédito

Dentre as ações realizadas destacam-se:
Projeto TÔ Criativo,
destinado a auxiliar
400 famílias de baixa
renda, em dez municípios do Estado, com
cursos semiprofissionalizantes de artesanato e corte e costura;
Projeto Fornada de
Talentos, que promove
cursos de panificação,
com 160 pessoas beneficiadas naquele período; Projeto Cadeira
de Rodas, com produção de 600 cadeiras
de rodas.

JUCETINS – A economia tocantinense registrou
um elevado número de abertura de empresas. Em
2017, foram 13.800 registros realizados. Isso
ocorreu, devido a facilidade e desburocratização do
Simplifica. Os atendimentos também tiveram um
registro positivo de 42.580 processos
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COMPROMISSO
COM O SERVIDOR
O Governo segue trabalhando firme para cumprir os compromissos com os servidores
públicos e investir cada vez mais na sua valorização e capacitação. Prova disso foi a
implementação da data-base 2016; os diversos cursos de capacitação oferecidos pela
Unicet; os benefícios do Programa de Desligamento Voluntário; e o pagamento integral
do 13º salário na folha do mês de aniversário do servidor

IGEPREV AUMENTA NÚMERO 1 EM
PATRIMÔNIO
TRANSPARÊNCIA
A gestão do Instituto de Gestão Previdenciária (Igeprev) está sendo marcada
por grandes desafios e consolidações na recuperação da credibilidade e
imagem da instituição do órgão. O aumento do patrimônio em
R$ 453 milhões no ano passado, e as aplicações feitas de forma segura,
são alguns das ações realizadas.

O Tocantins atingiu em 2017, pelo segundo ano consecutivo, a nota
máxima no ranking de cumprimento da Lei de Acesso à Informação,
medida pela Escala Brasil Transparente, da Controladoria Geral
da União (CGU). Na região Norte, apenas Tocantins e Rondônia
alcançaram nota 10 na avaliação.

MODERNIZAÇÃO
DO DETRAN
As melhorias na sede do Detran alcançaram os cinco blocos administrativos, lanchonete,
sanitários externos, garagem de veículos oficiais, prédio que abrigava a vistoria, bloco do
arquivo, bloco da subestação, duas guaritas, casa de bomba, depósito e a execução de
calçamento externo. A obra foi inaugurada no dia 8 de fevereiro deste ano
 NOVAS VIATURAS E EQUIPAMENTOS – O Detran adquiriu no ano de 2017 duas
viaturas estilo camionete e 1.058 equipamentos para a equipe de fiscalização e
segurança no trânsito em todo o Estado.

EM 2018, VEM MUITO MAIS AÇÕES POR AÍ
SAÚDE
 Ampliação e reforma do HGP:
encontram em fase de conclusão
as obras relativas à Unidade de
Tratamento Intensivo (UTI) e ao
Pronto Socorro, à lavanderia e aos
acessos laterais do HGP;
 Reforma e ampliação do Hospital de Augustinópolis;
 Realização de infraestrutura
hospitalar, nas regionais de Araguaína, Palmas, Augustinópolis e
Paraíso do Tocantins.

SISTEMA PENITENCIÁRIO
 Construção de Unidade de
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Atendimento Socioeducativo de
Araguaína.

HABITAÇÃO
 Implantação e implementação
de reformas habitacionais, de
infraestrutura urbana, com pavimentação nos municípios de Palmas, Araguaína, Porto Nacional,
Paraíso do Tocantins e Colinas do
Tocantins.

TURISMO
 Inclusão social, mediante
ações para o incremento da
renda das comunidades locais

e a conservação ambiental por
meio da atividade turística.

INFRAESTRUTURA
 A pavimentação de Via Urbanas nos municípios de Palmas, Araguaína, Colinas, Porto
Nacional e Paraíso do Tocantins, perfazendo um total de
241.206,33 m²;
 Realização de infraestrutura
urbana, de saúde e em eixos rodoviários;
 Implantação e implementação de prédios públicos, eixos
rodoviários e aparelhamento do
Tribubal de Contas do Estado;

 Implantação de infraestrutura rodoviária e ligamento da
BR-153 à cidade de Porto Nacional, com a construção da Ponte
sobre o Rio Tocantins (Ponte de
Porto Nacional);
 Construção de pontes em
estradas vicinais, melhoria da
gestão pública, implantação do
Crema em várias regiões do Tocantins.

AGRICULTURA
 Projeto de Melhoramento do
Agronegócio e Melhoria da Infraestrutura de Transporte – Tocantins Agro.

