
BALANÇO SOCIAL
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1.2 BALANÇO SOCIAL

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.

Pelo oitavo ano consecutivo, 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, tornando

transparente as relações do governo com a população e o seu comprometimento na qualidade de gestor dos gastos públicos.

Estão descritas aqui as ações de maior relevância realizadas no ano de 2008, subdividindo-se em funções de Assistência

Financeira/Habitação do Servidor, Capacitação, Encargos Sociais Compulsórios, Previdência Social, Agricultura, Assistência Social, Cultura,

Desporto/Lazer, Educação, Habitação, Saúde, Segurança Pública, Trabalho, Transporte (Infra-estrutura), Ciência e Tecnologia e Gestão

Ambiental.
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INDICADORES SOCIAIS INTERNOS

Administração

A Secretaria da Administração - SECAD, cujas macro-competências estão voltadas para a promoção do aprimoramento institucional,

tecnológico e humano das organizações públicas do Estado, desenvolveu, em 2008, diversos projetos e ações voltados à modernização e

aprimoramento da gestão pública estadual, dentre os quais se destacam:

Serviço Rápido de Atendimento ao Cidadão – É PRA JÁ

É um projeto do governo estadual, concebido, formulado e gerido pela Secretaria

da Administração - SECAD, que tem por objeto garantir à população tocantinense um serviço

diferenciado de atendimento, onde o cidadão mantém uma relação direta com órgãos públicos

estaduais, federais e municipais, que disponibilizam serviços de excelência com comodidade,

rapidez e redução de gastos, primando sempre pelo espírito de cidadania.

O É PRA JÁ foi instituído pela Lei nº 1.721, de 22 de agosto de 2006 e conta

atualmente com uma unidade de Atendimento em Araguaína e outra em Gurupi. As duas unidades foram inauguradas nos dias 14 e 25 de março

de 2008 respectivamente.

 INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL  2008  2007

 Nº de servidores(as) ao final do período  51.554  51.917
 Nº de servidores(as) comissionados(as)  25.825  20.295
 Nº de servidores(as) acima de 45 anos  14.139  13.648
 Nº de mulheres servidoras públicas estadual  30.327  30.429
 % de cargos de chefia ocupados por  mulheres  35,87  47%
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• Valor do Investimento nas Unidades: R$ 1,1 milhões;

• Parceiros: Ao todo são 16 instituições, entre públicas e privadas, atuando em sistema de parceria;

• Números de atendimentos: No ano de 2008 foram realizados mais de 100.000 atendimentos em cada uma das unidades, com nível de

aprovação e satisfação de 98% por parte da população, dados considerados extremamente positivos por parte do governo estadual.

Plano de Assistência à saúde dos servidores públicos do Estado do Tocantins -
PLANSAÚDE

Apontado pela maioria dos servidores públicos estaduais do Tocantins como uma de

suas maiores conquistas, o Plansaúde – Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos

Estaduais se consolida como um exemplo nacional de assistência à saúde dos segurados e

dependentes, por meio dos serviços de medicina preventiva e curativa, além de tratamento

odontológico.

O Plansaúde atende, atualmente, 8% da população do Estado, cerca de 105 mil pessoas, entre segurados e dependentes, e esse

número tem um aumento mensal de 10% em novas adesões. O plano é um patrimônio do servidor, pois ele contribui com 2/3 dos recursos do

orçamento, enquanto 1/3 é patrocinado pelo governo do Estado.

Desde que foi implantado, em julho de 2004, o Plansaúde já alcançou números expressivos, com a realização de mais de 1 milhão de

consultas médicas, 262 mil exames de alto custo, 326 remoções aéreas e terrestres, 27 mil internações clínicas e cirúrgicas, mais de 800 mil

procedimentos odontológicos, entre outros.

Os servidores atendidos pelo Plansaúde contam com a melhor rede de atendimento. Em qualquer lugar do país onde tenha serviço

Unimed, os segurados do Plansaúde poderão ser atendidos, de acordo com o tipo de necessidade.
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Mensalmente, o Plansaúde realiza aproximadamente 123 mil atendimentos, sendo 3.900 mil internações, 58 mil exames laboratoriais,

25 mil consultas, 13 mil atendimentos odontológicos, 7 mil procedimentos especiais, 2 mil procedimentos cirúrgicos e 14 mil materiais e

medicamentos, além de remoções aéreas.

O faturamento do plano é de cerca de R$ 7 milhões por mês, e chegará a mais de R$ 70 milhões no ano de 2008, com o pagamento

das faturas dos prestadores que atendem aos beneficiários do plano, resgatando, assim, compromisso assumido com o retorno da assistência

médica e odontológica aos servidores do Estado e a seus dependentes pelo atual governo.

Uma das 105 mil pessoas beneficiadas pelo Plansaúde é a servidora da Sesau – Secretaria Estadual da Saúde Selma Gomes

Santos. Ela costuma utilizar os serviços de odontologia do Plansaúde para os seus três filhos, seus dependentes.

Uma das vantagens do Plansaúde é o fato dos servidores não precisarem pagar à vista os serviços de que precisam, sendo que é

uma das maiores conquistas dos servidores estaduais no Tocantins.

Para atender melhor os servidores em todas as regiões do Tocantins, o atendimento do Plansaúde foi estendido aos estados do

Maranhão e Goiás. No Distrito Federal, os servidores lotados na Secretaria de Representação do Estado também contam com os serviços do

plano. Além disso, os segurados do Plansaúde podem ser atendidos em todo o território nacional para casos de urgência e emergência.

A rede credenciada de prestadores vinculados à Unimed Confederação Centro-Oeste e Tocantins dispõe, atualmente, de 685

médicos, 394 odontólogos, 36 hospitais, 68 laboratórios, 153 clínicas e 322 Unimeds singulares.

Em 2008, o Plansaúde incluiu novos procedimentos médicos, para ampliar o atendimento aos segurados, entre eles, serviços na área

de nutrição, psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, bem como procedimento de anticoncepção como vasectomia e ligadura tubária

(laqueadura).
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A satisfação dos beneficiados e prestadores é medida pelo serviço social do Plansaúde. O nível de satisfação dos beneficiários do

plano gira em torno de 90%, medido pela empresa operadora do Plansaúde – Unimed.

Escola de Governo

Visando promover a gestão das políticas de capacitação funcional dos servidores públicos estaduais, para o melhor desempenho das

ações governamentais e eficiência dos serviços públicos, o governo do estado, através da Escola de Governo, realizou no exercício 2008, 55

eventos para 3.378 servidores distribuídos em 169 turmas. Os eventos abrangeram palestras setoriais e cursos voltados para o desenvolvimento

de competências gerenciais, específicas, técnico-administrativas e de informática, para os níveis superior, médio e fundamental. Além dessas

ações, houve também 13 cursos ministrados por servidores instrutores, os quais foram contemplados com o benefício da indenização de

instrutoria, concedido àqueles com qualificação profissional para o desempenho das ações de capacitação funcional. Para o custeio das ações

de capacitação da Escola de Governo foram investidos cerca de R$ 700.000,00.

Valorização do Servidor Público Estadual

Tendo a valorização dos servidores públicos como uma de suas marcas mais

importantes, o governo estadual, no exercício 2008, adotou as seguintes medidas, visando

sempre a excelência dos serviços prestados e a democratização da ação governamental:

• Reajuste de 8% referente à revisão anual de salários, conforme a data-base instituída

pela Lei nº 1.968/08, beneficiando 28.316 servidores efetivos e 3.561 aposentados e

pensionistas;

• Progressão na Carreira dos servidores de todos os quadros funcionais do Estado;

• Concessão de vale transporte aos servidores do Poder Executivo;
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• Prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias, garantindo às servidoras públicas efetivas e comissionadas a chance de cuidar de

perto e amamentar bebês com até 6 meses de vida;

• Lançamento do Edital do Concurso Público do Quadro Geral, que ofereceu 6.352 vagas para os níveis superior, médio e fundamental,

com um total de 104.512 candidatos inscritos;

• Lançamento do Edital do Concurso Público do Quadro da Saúde, que ofereceu 1.218 vagas para os níveis superior e médio.

Programa Nacional de Gestão e Desburocratização – GESPÚBLICA

Instituído pelo Decreto Presidencial nº 5.378, de 23 de fevereiro de 2005, o

GESPÚBLICA é um programa federal vinculado ao Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, que tem por objeto contribuir para a melhoria da qualidade dos

serviços públicos e para o aumento da competitividade do país, formulando e

implementando medidas de transformação da gestão, necessárias à consolidação de

uma administração pública profissional desburocratizada e orientada para os

interesses do cidadão.

Tem como grandes desafios elevar o padrão de serviços prestados ao cidadão, torná-lo mais exigente em relação aos serviços

públicos a que tem direito e estimular a sua participação no processo de melhoria do atendimento prestado pelas organizações, por meio da

indução do controle social.

Implantado no Estado do Tocantins ao final de 2007, o GESPÚBLICA, cuja Organização Âncora é o “22º Batalhão de Infantaria do

Exército Brasileiro”, é conduzido, no âmbito do Poder Executivo Estadual, pela Secretaria da Administração - SECAD, a qual é responsável pela

Coordenadoria Executiva e pela Gerência de Comunicação e Marketing do Programa.
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Previdência

Por meio de uma pesquisa realizada pelo NAP – Núcleo Atuarial de

Previdência da UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Igeprev – Instituto de

Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins obteve o melhor IDP – Índice de

Desenvolvimento Previdenciário do país. O Instituto ficou em 1º lugar no ranking referente

à gestão de 2007. Três motivos levaram o IGEPREV a conquistar esse título: estruturação

jurídica, estruturação operacional e o equilíbrio financeiro e atuarial.

A gestão inovadora e transparente do IGEPREV proporcionou um crescimento significativo do seu patrimônio econômico-financeiro,

conquistando para o Tocantins o 1º lugar entre os estados brasileiros, caracterizando alto nível de desenvolvimento previdenciário.

Uma outra grande conquista do IGEPREV é a construção de sua sede própria. As obras começaram em abril de 2008 e, em breve, os

servidores públicos vão contar com uma nova e definitiva sede. O prédio terá aproximadamente 3 mil metros quadrados de área construída e irá

contemplar acesso e sanitários para pessoas portadoras de necessidades especiais, dois consultórios para perícia médica, elevador,

restaurante, auditório e um confortável espaço para atendimento ao segurado. A previsão é que a sede própria do Igeprev seja concluída em

2009. A nova sede fica localizada na avenida Theotônio Segurado.
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INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS

Agricultura/Pecuária

Educação Sanitária e Comunicação

O setor agropecuário no Tocantins, no ano de 2008, se desenvolveu também quanto às questões sanitárias. A Agência de Defesa

Agropecuária - ADAPEC com o programa Educação Sanitária e Comunicação investiu R$ 1,5 milhão realizando ações de capacitação técnica

em defesa agropecuária, em que todas essas ações convergem para um mesmo objetivo que é esclarecer e orientar o público-alvo sobre a

importância da manutenção da sanidade animal, sanidade vegetal e a melhoria da qualidade higiênico-sanitária na produção e industrialização

de produtos agropecuários para o consumo humano.

Atividades de educação e conscientização são realizadas no Estado de forma contínua, sendo os resultados percebidos a médio e

longo prazo, mas ainda assim algumas mudanças já são notadas como, por exemplo, o crescimento na devolução de embalagens vazias de

agrotóxicos e o aumento dos índices de vacinação contra a febre aftosa e contra a brucelose.

Defesa e Inspeção Sanitária Vegetal

No Tocantins existe uma grande preocupação com o trânsito de vegetais e seus produtos de maneira a evitar disseminação e entrada

de pragas no estado, dessa forma foram feitas em 2008, 10.904 fiscalizações superando o ano de 2007 em 14% quando 9.540 fiscalizações

foram realizadas.

O controle de todo o material vegetal que circula, bem  como do que chega, sai ou simplesmente atravessa o Estado, foi realizado

pelas 30 barreiras fitossanitárias fixas, 16 móveis e 10 fluviais, distribuídas estrategicamente no Tocantins, nas suas rotas de entrada e saída,
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propiciando um diagnóstico fiel do que é produzido e comercializado no Estado do Tocantins e distribuído para as outras unidades da federação.

Dentro da ação de controle de pragas foi realizado em 2008 o monitoramento de

30.000 hectares.

Defesa  e Inspeção Sanitária Animal

As ações de fiscalização, monitoramento, prevenção, controle e erradicação de

doenças nos animais de produção estiveram presentes em todos os municípios do Estado do

Tocantins. Trabalhando no atendimento dos fatores relacionados à sanidade dos animais de

produção o que contribuiu para o aumento da comercialização de animais, seus produtos e

subprodutos, a conquista de novos mercados consumidores, consequentemente geração de

emprego e renda e melhoria da qualidade de vida da população.

Assim foram realizadas 36.173 fiscalizações em veículos com animais, seus produtos e subprodutos em barreiras fixas;

inspecionados 548 eventos pecuários totalizando 369.791 animais fiscalizados e credenciadas 16 empresas/recinto leiloeiro. Durante este

período foram realizadas 18.610 fiscalizações em 238 estabelecimentos revendedores de produtos veterinários.

Produção de grãos e exportações

Em 2008, o Estado do Tocantins obteve conquistas significativas no setor agropecuário. As atividades econômicas se intensificaram

com o objetivo de oferecer aos mercados consumidores, internos e externos, a regularidade e qualidade na produção dos diversos segmentos,

destacando-se assim, a agricultura e a pecuária. Esses dois segmentos influenciaram diretamente na balança comercial tocantinense, criando

empregos e gerando divisas.
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No Estado, a soja lidera o ranking da produção de grãos e exportações.  De acordo com informações da Conab - Companhia

Nacional de Abastecimento, de 2000 a 2008, a cultura cresceu 706%. Os números marcam positivamente a história da produção. O investimento

em pesquisa pelo governo estadual foi o que mais contribuiu para esse crescimento. Hoje, o Tocantins tem índices de produtividade, por hectare,

iguais aos da região Sul do país.

Dados do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA mostram um avanço de 76,26% na exportação da soja em

relação ao ano de 2007, conquistando mercados importantes da Ásia e da União Européia.

Ano Estadual do Boi Verde

O Ano Estadual do Boi Verde, campanha idealizada pelo governo do

Estado por meio da Secretaria Estadual da Agricultura - SEAGRO, demonstrou

resultados bem promissores. Diferenciou o boi verde como marca tocantinense

exclusiva, estimulando o aumento da renda com inclusão social e econômica, além

de realizar um grande apelo ambiental através do incentivo a recuperação de

pastagens degradadas, evitando assim, a expansão dos desmatamentos.

Basicamente, a campanha trabalhou políticas para a melhoria das pastagens,

sanidade animal, genética e rastreabilidade.  Com a integração lavoura-pecuária, os

produtores foram incentivados a aproveitar as áreas já abertas. Assim, como

resultado das novas técnicas utilizadas, houve mudança dos números no que diz

respeito à comercialização da carne bovina, que em 2007, caiu mais de 40% em

relação a 2006, em contraposição ao exercício de 2008, cujo a venda de carne para o mercado exterior superou as expectativas, aumentando

em 96,05% em relação a 2007.
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Agrotins – Feira de Tecnologia Agropecuária

Tendo como objetivo promover o desenvolvimento do setor agropecuário, a Agrotins destacou as potencialidades do agronegócio

apoiando as ações de pesquisa, validação e transferência de tecnologias ao setor produtivo.

Na edição 2008, o governo do estado investiu R$ 673.143,46 na organização e estruturação do evento, compreendendo:

 Implantação de unidades de campo e vitrines tecnológicas animal e vegetal.

 Estruturação das instalações da feira (stands, auditórios, restaurantes, pavilhões, etc.);

 Viabilização da participação de técnicos, produtores, palestrantes e pesquisadores

(transporte, hospedagem e alimentação);

 Mobilização de expositores, agentes financeiros e demais parceiros;

 Organização de atividades de capacitação (palestras, dias de campo, clínicas

tecnológicas, dinâmicas e reuniões técnicas).

A realização dessas atividades, além da divulgação das potencialidades

do Estado, possibilitou o alcance dos seguintes resultados:

 A participação de 331 expositores com um crescimento significativo em relação à

edição anterior;

  Um público de 37.098 visitantes (empresários rurais, produtores, agricultores familiares, pesquisadores e estudantes);

 Geração de 500 empregos diretos e 1.200 indiretos no preparo, montagem e realização do evento;

  Capacitação de 4.380 técnicos e produtores, com a realização de palestras, clínicas tecnológicas, dinâmicas e oficinas;

 Divulgação de resultados de pesquisa, validação e adaptação de novas tecnologias;
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 Um montante de R$ 42.960.000,00 em produtos comercializados durante o evento;

 Ampliação e diversificação de produtos e serviços à disposição do público;

 Maior abrangência com a participação de representantes do setor agropecuário de

127 municípios;

 Ampliação das parcerias com as instituições públicas e privadas de pesquisa e

universidades;

  Maior participação da agricultura familiar, com a viabilização de 2.248 agricultores;

 Aumento da presença direta dos fabricantes no evento (proprietários e gerentes a

nível nacional);

 Comercialização de genética animal (feira de touros);

 Julgamento de animais, valorizando o rebanho  tocantinense.

Melhoramento Genético

Em 2008, o governo do estado fomentou políticas na área de melhoramento genético, envolvendo a questão da produção e do

melhoramento de pastagens. O investimento no melhoramento genético por meio da Inseminação Artificial em Tempo Fixo - IATF foi uma das

atividades desenvolvidas no intuito de impulsionar a pecuária leiteira tocantinense. Essa técnica garante produção mais moderna e eficiente. A

ação foi realizada em propriedades rurais de 25 municípios (Araguatins, Augustinópolis, Axixá do TO, Carrasco Bonito, Buriti do TO, Sampaio,

Palmas, Paraíso do Tocantins, Aparecia do Rio Negro, Pugmil, Nova Rosalândia, Goianorte, Colméia, Pequizeiro, Couto Magalhães, Guaraí,

Itaporã, Gurupi, Dueré, Sucupira, Combinado, Lavandeira, Taguatinga e São Valério). Uma das vantagens da IATF é que a inseminação pode

ser feita em tempo pré-estabelecido sem a necessidade da identificação do cio. Com a utilização dessa técnica, o pecuarista pode conseguir a

padronização do rebanho e os animais podem nascer em época planejada.



113

Houve inseminação em 2.318 matrizes leiteiras, 15 transferências de embrião

executadas em matrizes leiteiras, 682 matrizes de corte inseminadas, 35 matrizes caprinas

de leite inseminadas, 9 embriões transplantados em 5 receptoras de matrizes ovinas, 150

matrizes ovinas em estação de monta, caracterizando atendimento direto a 27 municípios.

Aquisição de 1.500 alevinos puros de Tambaqui e produção de mais 500 no Centro de

Pesquisa e Produção de Peixes Nativos, bem como, 1000 alevinos puros de Caranha, que

servirão de base para a seleção genética no desenvolvimento das linhagens.

Biocombustível

No contexto da agricultura familiar, visando a produção de energia limpa, o governo do Estado apresentou propostas sobre a inserção

da agricultura familiar na produção de soja a oito associações nos municípios de Porto Nacional e Figueirópolis, bem como, disponibilizou

informações aos técnicos da região sul do Estado.  Esta foi uma semente lançada acreditando-se que poderá surtir efeitos positivos nos

próximos anos.

Além da preocupação com a geração do biocombustível, houve também o acompanhamento das ações implementadas no município

de Dueré, com vista à orientação para o plantio da cana-de-açúcar e fornecimento de mudas a 12 (doze) produtores associados, visando à

produção de rapadura e açúcar mascavo, produtos que por sua vez, estão sendo comercializados no Tocantins e feiras de outros Estados.



114

Fruticultura

Várias atividades foram desenvolvidas pelo governo do Estado, no intuito

de capacitar produtores quanto à aplicação dos planos de negócio voltados à

fruticultura e fortalecimento dos arranjos produtivos locais, como:

• Entrega da Casa de Classificação e Embalagem - Packing House em

Miracema do Tocantins, que beneficiará os produtores de abacaxi da região,

que ficará sob a responsabilidade da Cooperativa de Fruticultores do

Tocantins – Cooperfruto;

• 3º Seminário de Fruticultura Tocantinense, em Palmas;

• Apresentação das normas técnicas específicas da produção integrada do

abacaxi no Tocantins para técnicos e produtores em Palmas;

• Distribuição de mais de 20.000 mudas de banana das variedades thap maeo, caipira e maravilha, que beneficiou produtores, prefeituras

e associações em todo Estado;

• Implantação do Teste de Progênie do Caju, que visa avaliar os aspectos de produção, desenvolvimento vegetativo e resistência às

pragas e doenças de algumas espécies no Centro Agrotecnológico de Palmas;

• Implantação do projeto Integração Fruticultura, Apicultura e Pecuária no Centro Agrotecnólogico de Palmas, que apresenta três

excelentes vantagens: polinização do cajueiro pelas abelhas, sombreamento para os ovinos e adubação orgânica para o cajueiro;

• Orientação técnica sobre o projeto Manuel Alves, no município de Dianópolis-TO, indicação das culturas a serem implantadas (de acordo

com as tendências do mercado local e regional) e apoio na elaboração de projetos aos produtores rurais contemplados com lotes no

perímetro irrigado;
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• Celebração de convênio entre o Ministério da Integração e SEAGRO para implantação de Unidades de Produção de Mudas para

fortalecimento do Arranjo Produtivo da Cajucultura (Convênio 040/2007), na região de Novo Acordo/TO, com o apoio técnico do Instituto

Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS e prefeitura local.

A exportação de frutas do Estado do Tocantins atingiu os seguintes patamares:

FRUTA VALOR EXPORTADO

Abacaxi R$ 8.707.843,60

Banana R$ 1.867.628,50

Melancia R$    824.687,00

Total R$ 11.400.159,10

O abacaxi tocantinense é considerado um dos mais saborosos do país, especialmente pelo alto teor de brix (açúcar), o que agrada os

paladares mais exigentes no Brasil e no mundo.  A expectativa do Estado é aumentar o cultivo de frutas, para se chegar em 2011, numa

produção anual de 35 mil Kg/ha de abacaxi, 40 mil kg/ha de melancia, 10 mil kg/ha de caju e 20 mil kg/ha de banana.

Flores Tropicais

O cultivo de flores tropicais no Tocantins foi iniciado de forma tímida, restringindo-se a Palmas. Após quase oito anos, a atividade

cresceu, ganhou novos adeptos atentos às exigências do mercado.  A opção dos floricultores pelo modo natural de plantio atraiu grupos

internacionais, que sinalizaram o interesse em comprar a produção tocantinense.  O que começou de forma pequena tomou proporções

altamente rentáveis.  A Associação Tocantinense de Flores Tropicais (Atropicato) se prepara para lançar a beleza floral tocantinense pela

Europa.
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Com a restauração dos viveiros e manutenção da unidade demonstrativa e vitrine de Flores Tropicais no Centro Agrotecnológico de

Palmas foi possível a doação de mais de 4.000 mudas às associações de produtores, universidades, outras instituições governamentais,

atendendo vários municípios tocantinenses, tais como: Palmas, Porto Nacional, Gurupi, Araguaçu, Miracema e Caseara.

O 1º Seminário de Floricultura Tocantinense, realizado no período de outubro de 2008, tornou possível a capacitação de técnicos,

produtores, estudantes e outros interessados no cultivo de flores e folhagens tropicais, atendendo um público de mais de 1.000 pessoas, 200 de

forma direta e 800 indiretamente.

Agricultura Familiar

Uma das principais políticas do Governo está voltada para a agricultura familiar. Em 2008 foram mais de 40 mil atendimentos

realizados diretamente para esse público.  Em parceria com o governo federal, a agricultura familiar recebeu investimentos na ordem de R$ 22,2

milhões, em ações voltadas para o desenvolvimento rural sustentável.  Foram 153 acompanhamentos realizados em vários municípios para

monitorar os projetos relacionados ao PCNF - Programa Nacional do Crédito Fundiário.

A ação de Monitoramento da execução dos projetos do Programa Nacional de Crédito Fundiário contribuiu para o desenvolvimento

rural e solidário através das iniciativas que envolveram atividades agrícolas e não agrícolas, pesqueiras, de extrativismos e outras, tendo como

centro, o fortalecimento da agricultura familiar, beneficiando-os inclusive com financiamento para o acesso a terra e a estruturação das unidades

produtivas, os quais objetivaram a melhoria da qualidade de vida das famílias rurais. O trabalho de monitoramento e acompanhamento das

ações do Pronaf - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar contribuiu para a realização de 10.806 contratos na safra

2007/2008, perfazendo um total de R$ 106 milhões.  Na safra 2008/2009, foram 450 contratos, resultando em R$ 6 milhões para o segmento.

A agricultura familiar é a mola propulsora do agronegócio tocantinense. No Tocantins, segundo a Diretoria de Desenvolvimento

Agrário da SEAGRO, existem aproximadamente 45 mil propriedades rurais, que juntas são responsáveis por grande parte dos alimentos básicos

que chegam à mesa da população.
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Em 2008, cerca de 250 mulheres participaram do 2° Encontro Estadual das Agricultoras Familiares. A criação do Movimento das

Agricultoras Familiares do Estado do Tocantins - Mafeto marcou o evento.

Para isso, o governo investiu em 2008 na função agricultura R$ 267 milhões, contribuindo para o crescimento da produção agrícola e,

com isso, gerando renda para o produtor rural.

Assistência Social/Trabalho

Realizar ações de inclusão produtiva, com desenvolvimento social permanente e com perspectivas para o trabalho formal são

algumas das políticas empregadas pelo governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - SETAS. Em 2008,

foram beneficiadas diretamente mais de 300 mil pessoas nos 15 programas compostos de atividades ligadas às áreas de desenvolvimento

social, trabalho e segurança alimentar.

Mudanças que podem ser vistas na vida dos apaeanos de Barrolândia, que passaram a produzir peças de cerâmica e, em

consequência disso, tiveram uma grande evolução terapêutica e de integração social, além de gerar renda. Os apaeanos de Barrolândia, e

‘Pioneiros Mirins’ de Miracema e Lajeado são beneficiários do ‘Programa de Inclusão Produtiva Cerâmica’, que ensina técnicas de modelagem

com argila. As peças de cada local levam a marca que identifica a região como a flor do pequi, o abacaxi e as pinturas rupestres.

Outra mudança que pode ser percebida é entre as quebradeiras de coco da região do Bico do Papagaio, que não pedem mais a velha

cesta básica, mas sim a realização da ‘Troca Solidária’, pois nela os beneficiários podem mostrar todo o seu potencial de produção e trocar por

produtos de primeira necessidade. A Troca Solidária já aconteceu na maioria dos municípios tocantinenses fortalecendo a vontade de produção

de comunidades tradicionais e beneficiários de programas sociais. Essa nova visão de trabalho, que substitui o antigo assistencialismo e

potencializa o desenvolvimento social, faz com que cada vez mais as comunidades percebam que têm potencial para produzir e comercializar

seus produtos, que são de ótima qualidade.
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Segurança Alimentar

O programa estadual de Segurança Alimentar e Melhoria da Qualidade de Vida realizou ações de melhoria na alimentação da

população tocantinense. Em 2008, o Projeto de Educação Alimentar e Nutricional nas comunidades quilombolas foi realizado em 32 municípios

atendendo mais de três mil pessoas com oficinas de alimentação saudável. O programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar, realizado

em parceria com o RURALTINS, garantiu alimentos a mais de 87 mil pessoas, dentre elas crianças, gestantes e idosos em 487 entidades ligadas

à assistência social em 83 municípios.

A segurança alimentar da população também foi garantida pelo governo do Estado por meio dos projetos: Alimente – Mais Amor e

Menos Fome, com 1800 beneficiários em Palmas; Leite é Saúde, realizado em 34 municípios atendendo mais de 11 mil famílias em situação de

carência alimentar com a entrega de um litro de leite diariamente, e ações de assistência nas escolas e associações para utilização de plantas

medicinais e não-convencionais. Por meio dessas ações o governo estadual investiu em 2008 mais de R$ 5 milhões na segurança alimentar e

nutricional dos tocantinenses vistos, por exemplo, nas 10 creches que recebem recursos do projeto Ciranda Alimentar. O convênio melhorou a

alimentação das crianças, o que influi no aproveitamento na sala de aula.

Na política do Trabalho, o Tocantins foi destaque nacional em 2008 como um dos estados que mais vem crescendo na intermediação

de mão-de-obra nos últimos anos. Este resultado se deve a uma ação planejada e pró-ativa da secretaria e também dos investimentos do

governo do Estado em capacitação profissional. O Tocantins está vivendo um momento de grande desenvolvimento econômico e a intenção é

que este crescimento econômico também se traduza em desenvolvimento social, por isso tem-se investido muito na capacitação do trabalhador e

na autonomia das famílias tocantinenses. Em 2008 foram investidos mais de R$ 2 milhões em qualificação profissional e mais de R$ 40 milhões

no Fundo Estadual de Assistência Social.
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Desporto e Lazer

Ao incentivar a população tocantinense para a prática esportiva como fator de vida saudável e fortalecimento da cidadania, a

Secretaria do Esporte  manteve esta como a principal meta de suas ações em 2008. Para

tanto, proporcionou apoio a atletas, clubes, escolas, federações e entidades esportivas e

ampliou espaços diversos à participação da comunidade.

Circuito de Corrida de Rua

Projeto que se realiza em várias cidades do estado do Tocantins e visa

incentivar a participação da população e dos atletas, a partir dos 7 anos de idade,

propiciando momentos de lazer.

Jogos Abertos do Tocantins

                  Realizados em oito etapas com a participação de vários municípios reunidos em uma cidade-sede, os jogos beneficiaram 350 atletas

e a população dos 139 municípios do Estado. O evento é promovido de março a novembro e têm o papel de estabelecer o intercâmbio social e

esportivo, integrando jovens dirigentes e atletas das várias regiões tocantinenses.

Escolinha de Futebol

                  Além de zelar pela prática esportiva de qualidade e de atender a mais de 800 crianças e adolescentes por mês, o que tem ocupado o

tempo ocioso eliminando riscos de delinqüência juvenil,  as escolinhas recebem também a incumbência da Secretaria de Esporte de ministrarem

cursos de trabalhos pedagógicos, resultando em índices de evasão escolar e repetência bem baixos.
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Projeto Pintando a Liberdade

Projeto do Ministério do Esporte em parceria com a Secretaria Estadual do Esporte tem sido destaque no Estado, tanto que técnicos

(reeducandos) tocantinenses foram requisitados este ano para ministrar cursos do Pintando a Liberdade em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Busca-se a socialização por meio da qualificação profissional dos detentos responsáveis pela produção de cerca de 28 mil bolas esportivas e

800 pares de rede de futebol. A ocupação garante-lhes renda mensal por produção, redução da pena em 1/3, melhora no tratamento e no

convívio com familiares e colegas de cela e diminuição de vícios. São beneficiados cinco núcleos de detentos no Estado: Palmas, Dianópolis,

Araguaína e Paraíso.

Convênios firmados / Prefeituras Municipais/ Apoio às Federações e Entidades Esportivas

O governo do Estado  prestou cooperação técnica e financeira à Federação Tocantinense de Futebol e outras federações esportivas

do Estado do Tocantins para a participação das 13 equipes inscritas no campeonato

tocantinense de futebol e na realização dos calendários esportivos de cada federação,

bem como, prestou apoio técnico e financeiro para a construção, reforma, ampliação

de campos de futebol society, arquibancadas, ginásios de esportes, quadras

poliesportivas e outros.

8ª Meia Maratona do Tocantins

Evento de maior destaque do atletismo tocantinense, a Meia Maratona

ganha ano a ano mais adeptos no Estado e em âmbito nacional. A de 2008 contou

inclusive com a participação de atletas quenianos. Ela é disputada em Palmas em 21 km e 97 metros e engloba outras duas provas: uma corrida

para crianças (2 km) e uma popular de 7 km. A corrida simboliza a comemoração do aniversário de criação do Estado do Tocantins e é uma
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preparação dos atletas que representam o Estado na tradicional corrida de São Silvestre, em São Paulo, além de outras competições nacionais e

internacionais.

Premiação dos Melhores no Esporte

O projeto tem como foco estimular os que mais se destacaram no esporte em 2008, premiando cerca de 80 atletas das diferentes

modalidades esportivas praticadas no Estado. Parte-se da premissa de que os esportistas são exemplos para as crianças e jovens e de que o

esporte é um elemento fundamental no crescimento integral do ser humano e da formação do cidadão.

O total de recursos destinados ao desporto e lazer em 2008 foi na ordem de R$ 19 milhões.

Educação

O Estado do Tocantins superou as metas de qualidade da educação previstas para 2009, determinadas pelo governo federal, por

meio do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. Este índice é resultante da composição do rendimento escolar que inclui taxa

de aprovação, reprovação e abandono, medida pelo Censo Escolar da Educação Básica e pela média de desempenho do Sistema de Avaliação

da Educação Básica – SAEB ou na Prova Brasil.

Os resultados do IDEB divulgados em 2008, referentes à avaliação realizada em 2007, revelam que a educação pública estadual do

Tocantins obteve a pontuação de 4,1, ultrapassando a meta prevista para 2009 que era de 3,9.

Em relação ao Ensino Fundamental e Médio, os resultados foram:

• Nas séries iniciais do Ensino Fundamental (1ª a 4ª),o Ideb, em 2007 foi 4,1, o que representa um crescimento de 17,14% com relação ao

índice de 2005, que era de 3,5;
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• Nas séries finais (5ª a 8ª), o Ideb era 3,7, em 2007, superando 2005 quando o índice foi de 3,4, o que representa aumento de 8,82%;

• Quanto ao Ideb do Ensino Médio, em 2007 foi 3,2, sendo que em 2005 era 3,1 o que representa um crescimento correspondente a 3,22%. 

• Outras metas de qualidade da educação do estado do Tocantins que apresentaram significativo crescimento em 2008, referem-se ao

movimento “Todos pela Educação” que é uma aliança de representantes da sociedade civil, iniciativa privada, organizações sociais, educadores

e gestores públicos da educação que se uniram para mobilizar, cada um em sua área de atuação, acesso à educação básica de qualidade.

O Tocantins obteve bons índices nas metas estabelecidas pelo movimento “Todos Pela Educação” e caminha a passos largos para o

alcance das metas de qualidade e melhorias na educação que devem ser alcançadas até 2021. A meta “todo aluno com aprendizado adequado

à sua série”, na 4ª série do Ensino Fundamental, em língua portuguesa, para 2007, era de 17,4% e o Estado alcançou 20,2%, o que coloca o

Tocantins à frente de todos os estados do Sudeste e até mesmo do Rio Grande do Sul (RS), sendo que na região Norte só está atrás de

Roraima. Já em matemática, também na 4ª série, a meta estadual era de 11,7% e alcançou 15,2%. Na 8ª série do Ensino Fundamental, o índice

em língua portuguesa foi de 13,6%, enquanto que a meta era de 12,1%; em matemática a meta era de 4,5%, tendo alcançado 7,3%.

Provinha Brasil

A Provinha Brasil é uma avaliação de iniciativa do Ministério da Educação (MEC), realizada no primeiro semestre de 2008, que visa

oferecer às redes públicas de ensino um instrumento de diagnóstico do nível de alfabetização das crianças com idade entre seis e oito anos.

Nessa avaliação, mais de 42% das escolas tiveram média 4 (quatro), o que corresponde acertos de 21 a 22 questões de um total de

24. Nesse nível, os alunos lêem textos de aproximadamente oito a dez linhas, na ordem direta (início, meio e fim), de estrutura sintática simples

(sujeito+verbo+objeto) e de vocabulário explorado na escola. Com esse tipo de texto, os estudantes são capazes de localizar informação, realizar

algumas inferências e compreender qual é o seu assunto.

Dentre várias ações que contribuíram para a melhoria da qualidade da educação no Estado do Tocantins, destacam-se:
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Salário dos Professores

Visando a valorização do professor, o Estado estabeleceu uma contrapartida salarial, no valor de R$ 2.186,60 para quem tem diploma

de curso superior. Isso equivale a 130% a mais que a base de R$ 947,16 de quem fez apenas o curso normal (antigo magistério). Com isso,

atualmente, 92% dos professores da rede estadual tocantinense têm curso superior completo. Até o momento, 11.233 servidores receberam as

progressões vertical e/ou horizontal, sendo que somente neste ano, 4.891 foram beneficiados, o que significa um investimento na melhoria

salarial do professor de mais de R$ 45 milhões.

Obras e aparelhamento

Para a conservação, adequação, construção e aparelhamento das unidades

escolares foram investidos mais de R$ 93 milhões, somando-se os recursos orçamentários

do Estado e verbas federais, contemplando 527 escolas, dotando-as de meios necessários

à segurança dos usuários e favoráveis à aprendizagem, atendendo ao público composto

por alunos, servidores e comunidade local.

Descentralização da Gestão

Para a implementação da gestão democrática e participativa houve repasse de mais de 41 milhões de reais para as 527 associações

de apoio às unidades escolares para a manutenção das escolas, suporte às ações pedagógicas e financiamento dos projetos de aprendizagem.
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Plano de Ações Articuladas – PAR

O governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Educação, busca o fortalecimento do regime de colaboração entre estado e

municípios com apoio às Secretarias Municipais de Educação, prestando assistência técnica e pedagógica na elaboração de seus

planejamentos, tanto no âmbito da escola quanto na proposição de políticas educacionais e na elaboração, execução e monitoramento do Plano

de Ações Articuladas – PAR, sendo o primeiro estado a se comprometer em assessorar os

municípios na elaboração e monitoramento do PAR.

Com base no Plano de Ações Articuladas elaborado em 2007 pela Secretaria

Estadual de Educação, foi liberado pelo Ministério de Educação, em 2008, recurso financeiro

para fins de investimento na educação estadual do Tocantins equivalente a R$ 13.546.635,38.

Incentivo a Leitura

Dentro da proposta de incentivo a leitura, o Estado do Tocantins por meio da

Secretaria da Educação e Cultura realiza, anualmente, o Salão do Livro do Tocantins. Na edição

de 2008, mais de 240 mil visitantes participaram desse evento literário educacional. Profissionais

da educação, alunos, comunidade em geral de várias partes do Tocantins e até de estados

vizinhos prestigiaram, durante os 10 dias, a extensa programação, que contou com mais de 200

atividades lúdicas e educativas.

Nessa edição, além dos 13 mil professores da rede estadual de ensino beneficiados

com o Cartão Livro, no valor de R$ 150,00 cada um, receberam também o benefício mais de 7 mil profissionais do setor administrativo das

escolas. São merendeiras, vigias, auxiliares de secretaria, de serviços gerais e assistentes administrativos, que receberam um cartão no valor de
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R$ 40,00, como incentivo para melhorar o acervo bibliográfico pessoal para sua autoformação continuada. As escolas também receberam

recursos para implementar seus cantinhos de leitura.

Ao todo foram beneficiadas 54 escolas novas, com recursos entre R$ 400,00 e R$ 24 mil reais, que somam um total de quase R$ 450

mil reais.

Um computador por aluno – UCA

O Projeto um Computador por Aluno é uma iniciativa do governo Federal que,

desde 2005, investiga a possibilidade de adoção de laptops educacionais como um meio

de elevar a qualidade da educação pública brasileira.O Tocantins está entre os cinco

estados da federação que receberam computadores portáteis para alunos da rede

pública, por meio do UCA, a partir da parceria entre o Ministério da Educação e Cultura e

a Secretaria da Educação e Cultura do Tocantins. Em 2007, 911 alunos do Colégio

Estadual Dom Alano Marie Du Noday foram beneficiados com os laptops. Em 2009, mais

dez escolas tocantinenses receberão os computadores do projeto.

Prêmio Gestão Nota 10

A rede estadual de ensino adotou os programas educacionais do Instituto Ayrton Senna - como o Se Liga e o Acelera Brasil

(Programas de Correção de Fluxo), o Circuito Campeão (gestão da aprendizagem e do ensino nas primeiras séries do Ensino Fundamental) e o

Gestão Nota 10, (que introduz ferramentas de gestão na aprendizagem, no ensino, na rotina escolar e na política educacional) - como políticas

públicas. Em 2008, o Tocantins foi o único estado do país a receber o Prêmio Gestão Nota 10, por ter obtido os maiores índices de alfabetização

e combate à distorção entre idade e série.
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Aprovação Escolar

A meta prevista no Planejamento Estratégico da Secretaria, para 2007, era aumentar em 4% a aprovação no 1º ano e 26% no 2º ano

do Ensino Fundamental alcançando 9,87% e 26,18%, respectivamente. De acordo com dados do PES, em 2007, o índice de aprovação no 1º e

2º anos do Ensino Fundamental foi 99,77% e 90,22%, respectivamente.

Dados do IBGE

De acordo com os dados da sexta edição da Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2006, divulgados em outubro de 2007 pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o Tocantins é o estado que mais investiu em formação de professores e em inclusão digital.

Os números da pesquisa mostram como os municípios tratam questões como segurança pública, educação e inclusão digital.

Segundo o IBGE, dos municípios que desenvolveram ações nessa área se destacaram os dos estados do Tocantins (69%), Bahia

(65,6%), Rio Grande do Norte (63,6%) e Acre (61,5%). Em relação à educação, a pesquisa mostra que a principal melhoria na área promovida

pelos gestores municipais em 2006 foi a capacitação de professores, adotada por 85,2% dos municípios. O Tocantins está entre os dez estados

com melhor resultado nas avaliações do Saeb – Sistema de Avaliação da Educação Básica, da Prova Brasil, entre outros.

Esses resultados reforçam que a Educação no Tocantins está gradativamente melhorando a sua qualidade, e isso não é resultado de

um mero acaso, é decorrente de um trabalho sério e comprometido com a educação dos tocantinenses.

O total de recursos destinados à Educação em 2008 foi na ordem de R$ 643 milhões.
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Cultura

Literatura e Biblioteca

A parceria entre os governos Federal e do Estado, por  meio da Fundação Cultural, garantiu recursos para a implantação,

reestruturação e modernização das bibliotecas públicas municipais. No Estado, em 2008, foram implantadas 16 bibliotecas e mordenizadas

outras seis.

A Gerência de Literatura da Fundação Cultural do Tocantins realizou, entre março a maio de 2008, a 3ª edição do Jardim da Poesia,

que aconteceu no Museu Histórico do Tocantins – Palacinho, em Palmas. O projeto mostrou textos poéticos, em tamanho ampliado, de poetas

dos municípios de Palmas, Peixe, Divinópolis, Araguaína, Gurupi, Dianópolis e Porto Nacional.

A coordenação do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado e a Biblioteca, da Fundação Cultural do Tocantins, ministrou

curso para auxiliar de biblioteca nos municípios de Lavandeira, Riachinho, Arraias e Mateiros, dentro do Programa Livro Aberto. Os professores

da rede municipal de ensino participaram de curso de capacitação dentro do Projeto Biblioteca Sem Fronteira da Fundação Cultural do

Tocantins. Cerca 12 professores contemplados em cada município.

Patrimônio

Técnicos do IPHAN e da diretoria do patrimônio da Fundação Cultural do Estado finalizaram a primeira etapa do Mapeamento do

Patrimônio Cultural e Natural do Estado do Tocantins, visitando as cidades de Lizarda e Ponte Alta. Na primeira etapa foram realizadas três

viagens, onde foram visitados os municípios de Almas, Dianópolis, Paranã, Arraias, Taquatinga, Araguacema, Pedro Afonso, Miracema, Tocantínia

e Lajeado. Ainda em 2008, foi iniciada a segunda etapa nas cidades de Almas, Dianópolis, Paranã, Arraias e Taquatinga. A equipe identificou as

manifestações culturais existentes e o patrimônio edificado destas cidades. Essa análise técnica das cidades servirá para apontar subsídios para a

efetivação de políticas públicas direcionadas a este setor.
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Historiador Luciano Pereira durante inventário na comunidade

Foi realizada a segunda etapa do Inventário Sociocultural das Comunidades Rurais

Negras e Remanescestes de Quilombos do Estado, na comunidade quilombola de Cocalinho,

em Santa Fé do Araguaia, 450 km de Palmas.

Com uma expressiva participação de representantes da sociedade civil e de

gestores de cultura, tanto do Tocantins, como de outros estados, foram desenvolvidas entre

os dias 1° e 03 de dezembro, em Palmas, as Oficinas Regionais do Centro Oeste -

Construindo o Sistema Nacional de Patrimônio Cultural (SNPC). O evento é uma realização do

Ministério da Cultura/Iphan e Fórum Nacional de Dirigentes e Secretários Estaduais de

Cultura, com apoio da Fundação Cultural do Tocantins, com o objetivo de mobilizar os agentes da esfera estadual para a discussão do Sistema e

identificar o atual “estado da arte” nas temáticas do Patrimônio Cultural.

Artes Plásticas e Visuais

Os artistas tocantinenses foram contemplados com mais uma edição do programa

Rumos Itaú Cultural Artes Visuais, realizado em parceria com a Fundação Cultural do

Tocantins.

Foram realizadas exposições, palestras e assinatura de termo em comemoração ao

Dia do Artista Plástico, dia 8 de maio, além da parceria na palestra do programa Rumos Itaú

Cultural Artes Visuais.
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Artesanato

O artesanato tocantinense esteve novamente à mostra para visitantes do Brasil e mundo, durante a realização do 3º Salão Nacional

do Turismo-Roteiros do Brasil, de 18 a 22 de junho, em São Paulo. A Fundação Cultural do Tocantins, em parceria com a Agência de

Desenvolvimento Turístico do Estado levou cerca de quatro mil peças de artesanato, para mostra no espaço “Vitrine Brasil”.

Os artesãos da Região do Jalapão contam agora a AREJA - Associação de Artesãos em Capim Dourado da Região do Jalapão. O

Termo de Criação da AREJA foi elaborado em reunião entre artesãos e representantes de órgãos públicos. A criação da AREJA tem por objetivo

reunir as nove associações existentes na região, formando uma única, que representará o artesanato produzido, estabelecendo um regulamento

conjunto, visando principalmente à apresentação do pedido do Registro de Indicação Geográfica do Jalapão/Tocantins do artesanato em capim

dourado ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para

análise e aprovação.

Projeto Jovem Joalheiro

As aulas do Projeto Jovem Joalheiro iniciaram na sede da Aafeto - Acreditando e

Apoiando as Famílias do Tocantins, em Palmas. O projeto em 2008 funcionou por meio da

Fundação Cultural do Estado em parceria com a AAfeto e Aproci- Associação Promoção da

Cidadania. O projeto teve início no ano de 2005, desde então, já foram realizadas mais de 10

exposições por  toda a Capital.
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Música

Em 2008 foi realizado o Painel Funarte de Bandas de Música, em parceria com a

Funarte/MinC, realizado no auditório do Memorial Coluna Prestes, com o curso intensivo de

Regência (Técnicas de Ensaio/Prática de Conjunto), ministrado pela maestrina Mônica Giardini

de São Paulo. Participaram da oficina cerca de 70 pessoas de todo o Tocantins, entre maestros e

interessados em serem maestros.

Uma grande festa com apresentações da tradicional música de raiz do Tocantins marcou a comemoração do Dia das Mães, no dia 10

de maio, no Espaço Cultural, com grande show da dupla Chrystian e Ralf.

Houve também a realização do 1° Festival de Música Sertaneja do Tocantins que

tem o objetivo de incentivar a música raiz e revelar novos talentos em todo o Estado. A

Fundação Cultural do Tocantins realizou as eliminatórias em Porto Nacional, Araguaína,

Natividade e Gurupi. Foram selecionadas doze músicas para a final que aconteceu no dia 20

dezembro em Palmas.  Os vencedores receberam prêmios que variavam entre R$ 5 e 10 mil

reais em espécie e mais prêmios em bens. O encerramento foi feito com show de Chico Rey e

Paraná.

Os investimentos nesta área foram de R$ 20,5 milhões.
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Habitação

Construir moradias para quem mais precisa e proporcionar desenvolvimento urbano

é prioridade para o governo do Tocantins. Desde o ano de 2003, até os dias atuais, já são cerca

de 38 mil moradias entre construídas, em construção e contratadas, distribuídas pelos 139

municípios do Estado, em parcerias com o governo federal, prefeituras, empresários e

comunidades. O Estado investe em ações para modernização dos municípios, regularizando

áreas e abrindo novas quadras. Também executa ações de infra-estrutura das cidades, a

exemplo de obras de pavimentação asfáltica, rede de energia elétrica e prédios públicos para

atender a população. Quem ganha com isso é o cidadão tocantinense.

Cheque Moradia

Programa destinado  a construção e reforma de casas. Os recursos são provenientes do Tesouro Estadual, que destina parte do

dinheiro arrecadado pelo ICMS oriundo das empresas do setor da construção civil à população de baixa renda. Um dos aspectos do programa

Cheque Moradia é que ele atende também à zona rural, levando conforto e dignidade ao homem do campo com a construção e reforma de

casas.

Implantado em agosto de 2005, o programa já atendeu a mais de 12.234 beneficiários, com a construção e reforma de casas. A

meta é chegar a 40 mil moradias entregues até 2010, realizando o sonho da casa própria e melhorando a qualidade de vida especialmente das

famílias de baixa renda.
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Quebradeiras de coco

Entre as comunidades tradicionais do Tocantins, destaque para as formadas por quebradeiras de coco, mulheres que sobrevivem

da agricultura familiar e, em especial, do extrativismo do coco babaçu.

O governo do Estado está construindo 884 moradias para atender estas comunidades nos municípios de Buriti do Tocantins,

Carrasco Bonito, Axixá, Praia Norte, São Miguel e Sítio Novo.

Valorização dos Quilombolas

A política habitacional desenvolvida pelo governo do Estado tem a preocupação de valorizar ao máximo comunidades tradicionais

do Tocantins. Um exemplo são os quilombolas, comunidades compostas por remanescentes de escravos, que estão sendo beneficiadas com a

construção de casas em alvenaria, substituindo casas de adobe e palha. Em algumas comunidades quilombolas, as casas foram construídas

com armadores de rede, fogão à lenha e alpendre, respeitando os costumes locais.

Construindo Juntos

Desenvolvido na quadra 1.306, em Palmas, o programa Construindo Juntos reúne os

governos federal, estadual e municipal, empresários e o MNLM – Movimento Nacional de Luta pela

Moradia na construção de casas para famílias de baixa renda. Do total de 1.180 unidades

previstas, 260 já foram entregues.

O projeto da casa, em alvenaria estrutural, foi idealizado pela Associação Brasileira de Cimento Portland. O governo do Estado

participa do programa com a doação dos lotes e contrapartida financeira por  meio do Cheque Moradia, complementado recursos repassados

pelo Ministério das Cidades. As casas são construídas em sistema de mutirão, coordenado pelo MNLM.



133

Saúde

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, buscando 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 para fortalecer a

construção do Sistema Único de Saúde do Estado do Tocantins, a partir do esforço conjunto 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 cogestão 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.

No ano em que o Tocantins completou 20 anos, o SUS – Sistema Único de Saúde também comemorou a sua criação. Desde então,

grandes avanços ocorreram no setor da Saúde. No início eram poucas unidades hospitalares, com 64 leitos públicos ativos. Após esses anos, o

Estado passou a ter em sua estrutura 19 Hospitais Regionais, com quase três mil leitos e 61 UTI’s, entre adulto, pediátrica e neonatal.

O Estado adotou medidas em 2008 que visaram à reestruturação da saúde pública, através de mecanismos de modernização com o

Pacto Pela Saúde, fortalecendo o envolvimento dos gestores municipais nas tomadas de decisões ao organizar as 15 novas Regiões de Saúde e
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os Colegiados de Gestão Regional, garantindo o alcance das metas priorizadas pelo Governo como o fortalecimento da atenção básica integrada

com a vigilância em saúde, reduzindo a mortalidade infantil e materna, além de proporcionar a consolidação do SUS – Sistema Único de Saúde,

mantendo atuantes os serviços já desenvolvidos, ampliando e implementando outros que vem ao encontro das necessidades de saúde de cada

região.

Foram realizados no ano de 2008 um total de 38 atas de registros de preços. Dos R$ 110.402.119,58 licitados em 2008,R$

52.047.088,22 são atas de registro de preços, representando 47,14% do valor total licitado. Dos R$ 52.047.088,22 referentes às atas de registro

de preços, 93,48% representam aquisições de medicamentos e materiais hospitalares.

Economia Alcançada em 2008: R$ 20.210.858,66

Crescimento das Compras:
2007: R$ 94.352.685,37

2008: R$ 110.402.119,58

Crescimento em (R$): 16.049.434,21

Crescimento em (%): 14%

Destacam-se também a:

 Conclusão da reforma do Hospital Regional de Arraias;

 Implantação dos Serviços de Ressonância e Tomografia no Hospital Geral de Palmas  HGP;

 Implantação do Serviço de Oncologia no Hospital Geral de Palmas – HGP;

 Inauguração do setor de imaginologia do Hospital Geral de Palmas – HGP;

 Implantação do pronto-socorro odontológico do Hospital Regional de Gurupi;

 Reforma do pronto-socorro do Hospital Regional de Araguaína;
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 Implantação do serviço de reabilitação intermunicipal para pessoas com deficiência no município de Araguatins;

 Estruturação do espaço físico do Hospital D. Juliana;

 Novas instalações da UTI e do Banco de Leite Humano do Hospital e Maternidade Dona Regina;

 Reforma Geral do Hospital e Maternidade Dona Regina, realizada de forma gradual, de modo a não prejudicar o atendimento;

 Construção do Centro de Referência em Hematologia e da unidade de coleta e ambulatório anexo ao Hospital Geral de Palmas – HGP (95%

da obra concluída);

 Construção do abrigo de resíduos de serviços de saúde no Hemocentro Coordenador (70%

da obra concluída);

 Início das obras da reforma do Hemocentro Regional de Araguaína;

 Realização do Curso Básica Saúde da Família (Introdutório), para 561 profissionais da

Estratégia saúde da família, para servidores estaduais e municipais;

 Implantação do Programa saúde na Escola nos Municípios de Centenário, Ipueiras, Lagoa

do Tocantins, Palmeiras, Praia Norte, Santa Maria e Palmas;

 Distribuição de 43.936 materiais educativos distribuídos à população atendida na Atenção Primária;

 Foram realizadas 520 ações de Monitoramento, Avaliação e Cooperação Técnica aos municípios;

 Assessoria e acompanhamento aos municípios de Araguaína e Couto Magalhães na construção de 2 unidades de saúde e ampliação de 1

pronto atendimento;

 Implementação do sistema de pactuação e monitoramento On-Line das Ações de Vigilância em saúde;

 Realização do inquérito soro-epidemiológico para as hepatites virais A, B e C no município de Palmas;

 Participação no Projeto Genoma – FIOCRUZ/RJ – Identificação da intolerância à dapsona dos pacientes hansenianos;

 Implantação de 08 núcleos de vigilância epidemiológica hospitalar;

 Implementação de 39 laboratórios de entomologia para identificação de larvas e pupas do Aedes aegypti, agilizando as atividades de

prevenção e controle da dengue;
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 Realização de tele-aulas em parceria com a UNITINS para divulgação de temas de relevância para saúde pública tais como: acidentes e

violências, álcool, drogas e depressão, obesidade, bulimia, anorexia e hiperatividade.

 Iniciada a implantação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;

 Construção do Centro de Reabilitação para pessoa com deficiência e pacientes portadores de seqüelas da hanseníase: HDT/Araguaína;

 Reorganização e modernização da Diretoria e Gerências de Assistência Farmacêutica com a Implantação do Sistema informatizado do

Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional;

 Definição do fluxo de atendimento com a criação do CAF (central de abastecimento Farmacêutico);

 Realização do Seminário de Apoio a descentralização dos incentivos Financeiros dos programas (Atenção Básica, Insulinos Dependentes e

Saúde Mental);

 Implantação do centro de infusão do medicamento Infliximab;

 Lançamento da Rede de Saúde do Tocantins;

 Implantação do Saúde com Transparência, ferramenta disponibilizada aos municípios, sociedade e instituições para acompanhamento dos

repasses e execução financeira de recursos da União para o Estado do Tocantins e do Estado para os municípios;

Essas são algumas ações que expressam o quanto o Estado investiu no setor de Saúde nesse ano.

O Estado continua a ser um dos poucos da federação a avançar na descentralização de recursos, realizando o repasse na

modalidade fundo a fundo de recursos do Tesouro Estadual bem como profissionais para os municípios, fortalecendo com esta medida as ações

da Atenção Básica, entre as quais está o repasse do recurso da Assistência Farmacêutica Básica, SAMU, Hospitais de Pequeno Porte, Convênio

com os Municípios, Insulino-dependentes, Leishmaniose Visceral, Saúde Mental.
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O número de agentes de saúde é outro indicador de investimento na Atenção Básica. O Estado atualmente conta com o quantitativo

de 3.760 agentes comunitários de saúde, com uma cobertura de 99%. Possui ainda 358 equipes do Programa Saúde da Família – PSF, cobrindo

77% da população do Estado do Tocantins, o que coloca o Estado em primeiro lugar na Região Norte do país em relação à cobertura da

população.

O Tocantins tem ultrapassado o percentual estabelecido pela EC29/00. O Governo continuará a aplicar os recursos próprios em

gastos com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o estabelecido na EC 29/00 e pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde

nº 322, de 08 de maio de 2003.

Buscou-se em todo o momento estar em sintonia com as políticas de saúde do governo federal, não medindo esforços para atingir

patamares de excelência nas questões relativas à qualidade de vida e saúde da população tocantinense, sendo aplicados em 2008 na função

saúde um montante de R$ 550 milhões.

Segurança Pública

Modernização institucional e reaparelhamento da segurança pública

Entre as diversas melhorias obtidas no âmbito da segurança pública no

estado do Tocantins, destacam-se:

- Ampliação do quadro de servidores com o ingresso de 350 novos policiais civis e

técnicos-científicos, concursados e formados pela Academia Estadual de Segurança

Pública, o que visa reduzir os índices de criminalidade em nosso Estado;
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- Ampliação da frota da Secretaria com a aquisição de novas viaturas, em parceria com a SENASP/MJ, bem como, com a Cessão de

veículos locados pela Polícia Militar do Estado do Tocantins, o que proporcionou maior agilidade no atendimento de solicitações e na

investigação de crimes;

- Prédios estruturados e reaparelhados com mobiliários adquiridos tanto com recursos próprios, como também, com recursos oriundos de

convênios com a parceria privada e o governo federal que trouxeram melhoria no atendimento policial a sociedade, com a ampliação de espaços

e melhoria nas condições de serviço dos funcionários, dotando-os dos equipamentos necessários ao pleno desempenho de suas funções;

- Duas novas unidades em fase final de construção, nas cidades de Mateiros e Talismã, que irão possibilitar abrigar Delegacias de Polícia e

Cadeias Públicas, as quais, em pleno funcionamento, poderão atender melhor as comunidades das cidades atendidas e abrigar parte dos presos

provisórios do sistema estadual.

Segurança cidadã: Inteligência e estratégia contra a criminalidade

No ano de 2008, o trabalho da Secretaria da Segurança Pública trouxe diversos resultados para a sociedade tocantinense, entre os

quais cabe ressaltar:

- Ampliação do atendimento a sociedade com a criação de novas Delegacias Especializadas (Idoso, Patrimônio, Investigações Criminais) e

da Delegacia de Polícia de Aguiarnópolis;

- Melhoria nos índices de crimes contra a pessoa, como resultado também, da criação da Delegacia Especializada na Investigação de

Homicícios de Palmas, o índice no período 07/08, apesar do Estado continuar em crescimento, o índice de homicídios dolosos ficou estável, 3%,

o de outros homicídios culposos sofreu grande redução, -69,7%, e o de roubo seguido de morte (latrocínio), também sofreu grande queda, -

55,56%.
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- Melhoria nos índices de roubo à veículo, -18%, roubo em estabelecimento comercial, -10,19%, e sequestro, -55,56%, entre outros índices

que recuaram no período;

- Ampliação no atendimento da repressão a violência contra grupos minoritários, em razão da ampliação dos serviços, com a Criação da

Delegacia do idoso, nesta Capital, bem como, da realização de campanha educativa em todo o Estado;

- 16 Operações de Repressão Qualificada realizadas (Armas de Rapina em Palmas, Pré-Carnaval e Carnaval em todo o Estado,

Procedimento em Araguaína, Cerrados II em todo o Estado, Limpa Cartório I, II e III em Araguaína, Limpa Cartório I em Ponte Alta do Tocantins,

Boca em Araguaína, Eleições 2008, Tropa nas divisas com Pará e Maranhão, entre outras), as quais culminaram na instauração de diversos

inquéritos policiais, prisões e detenções, e na apreensão de Drogas, Armas, Madeira Ilegal, entre outros produtos de crime, bem como na

melhoria da qualidade de vida da população;

- Publicação da Lei de Criação dos Conselhos de Segurança Pública - CONSEG's, bem ainda, realização de campanha educativa para

divulgação e incentivo a participação popular neste órgão comunitário;

- Disponibilização de viaturas novas para Delegacias Circunscricionais e Especializadas, Diretorias, Coordenadorias, além de provisão de

Equipamentos Táticos Especiais e não-letais para o Grupo de Operações Táticas Especiais - GOTE.

Entre as ações de repressão ao crime e combate à violência que foram desenvolvidas no Estado em 2008, merecem destaque a

operação Procedimento I, que resultou na prisão de 26 pessoas no Norte do Estado; e Tarrafa I e II, realizada no segundo semestre na capital;

30 operações planejadas, realizadas em Palmas pela Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar e levadas a cabo para todo o Estado, que

contribuíram para desmontar quadrilhas que atuavam no roubo de cargas e gado nas regiões Norte e Sudeste do Tocantins, além de roubo de

veículos automotores na capital; ações de combate à pirataria; ações de cidadania em prol do consumidor desenvolvidas pela Dercon -

Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Contra o Consumidor e Economia Popular, em parceria com os diversos órgãos de defesa do



140

consumidor no Estado. Tais operações contabilizaram um total de 61 mil toneladas de alimentos impróprios para o consumo e apreensão de

cerca de 7.000 mil maços de cigarros ilícitos.

Por fim, foram investidos R$ 276,6 milhões em segurança pública.

Transporte (Infra-estrutura)

A Secretaria da Infra-Estrutura, ampliou diversos benefícios sociais para a população tocantinense, por meio de suas ações,

realizadas também com a participação do Dertins – Departamento de Estradas e Rodagem do Tocantins, sendo investidos aproximadamente R$

456 milhões na função Transporte (infra-estrutura).

Preocupado com a segurança dos usuários das rodovias estaduais e determinado a sanar os efeitos da estiagem recorrente na região

Sudeste do Tocantins, em 2008, o governo do estado do Tocantins ampliou as medidas de segurança e intensificou o combate à estiagem. Para

a execução das medidas o Governo aumentou a frota de veículos do Dertins com a aquisição de 35 caminhões basculantes, sete comboios de

abastecimento, sete caminhões gaiolas e 21 escavadeiras hidáulicas.

Medidas de Segurança rodoviária

Para somar as ações preventivas de acidentes, que são realizadas periodicamente

como, recuperação da malha viária com tapa buracos, revestimento primário, roçagem mecânica,

recuperação de pontes, meios-fios, descidas de água e sinalização, foi iniciado, em outubro de

2008, o recolhimento dos animais de médio e grande porte encontrados soltos nas rodovias e

faixas de domínios estaduais.
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A ação tem amparo legal no Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.593, e será uma ação permanente e extensiva aos 139 municípios

tocantinenses. Para a sua execução, o governo do Estado adquiriu com recursos próprios e repassou ao Dertins, 11 caminhões gaiolas. Fazem

parte ainda da logística de recolhimento, uma equipe técnica especializada, e a estruturação de locais apropriados para abrigo e permanência

dos animais recolhidos.

Outra medida de segurança, iniciada em 2008, nas rodovias tocantinenses, foi a ampliação do número de balanças de pesagem, com

o objetivo de combater o excesso de peso por eixo, dos veículos automotores, infração causadora de inúmeros prejuízos materiais e acidentes,

em sua maioria com vítimas fatais. No combate à infração, o número de balanças foi ampliado de 17 para 29, passando o Estado a contar quatro

balanças móveis e 25 balanças fixas. As balanças móveis circulam por todo o Estado, com atenção especial voltada para as áreas de fuga.

O investimento do governo do Estado para a execução do recolhimento de animais e a ampliação do número de balanças ultrapassou

a casa dos R$ 10 milhões, cujos resultados, contribuirão para a preservação de incontáveis vidas.

Combate à estiagem na Região Sudeste

O combate à estiagem na região Sudeste do Tocantins resultou em um total de quatro mil horas máquinas trabalhadas na construção

e limpeza de mais de 800 caçimbas e pequenas barragens para atendimento aos municípios afetados. A medida tem como objetivo possibilitar

ao maior número de assentados daquela região, que segundo a defesa civil,  em 2008,  ultrapassou a casa de 20 mil pessoas, a viver

razoavelmente nos períodos de baixa incidência  de chuvas.

Pavimentação e construção de pontes
Em 2008, foram pavimentados 288,28 km de rodovias estaduais e distâncias foram minimizadas com a construção de nove pontes de

concreto armado (993 metros). O governo do Estado findou o ano com 11 obras de pavimentação e  obras  de duas pontes em andamento.
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Obras do PDRS

Melhorias das rodovias que elevam a  qualidade de vida das população de 25 municípios da região do Bico do Papagaio e 20

municípios da região Sudeste, também são destaques nas realizações do governo estadual por meio do Dertins em 2008. Dentre as obras do

PDRS – Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável, estão as construções de 254 pontes pré-moldadas e 850 bueiros. Ainda em 2008

foi iniciada  a elaboração dos projetos nas regiões Nordeste do Tocantins e Jalapão. Na conclusão das obras integrantes desse projeto, estima-

se que 170 mil pessoas serão beneficiadas com a perenização das estradas e a viabilidade de tráfego nas rodovias municipais de acesso às

áreas produtivas e aos serviços públicos coletivos.

Turismo

O Estado do Tocantins possui potencial para a atividade turística. Dois parques estaduais, Jalapão e Cantão, e a maior ilha fluvial do

planeta, a Ilha do Bananal, vários rios, cachoeiras e serras, além da capital planejada, moderna e belo paisagismo.  Tudo isto torna o Estado

uma excelente oferta para os operadores de turismo, nas modalidades do ecoturismo, pesca esportiva, turismo de aventura, eventos e negócios.

No entanto, muito ainda precisa ser feito para tornar o turismo uma atividade forte no

Tocantins.

O governo do Estado desenvolve suas atividades focadas em duas estratégias.

Uma voltada para dentro do Estado, para implantação e adequação da infra-estrutura

turística, qualificação dos equipamentos, melhoria dos serviços turísticos, qualificação da

mão-de-obra para atendimento ao turismo e estruturação da oferta turística.  Para

desenvolver essas ações, o governo do Estado aplicou mais de R$ 2 milhões em 2008. A

outra estratégia, voltada para fora do Estado, divulga os atrativos turísticos com o objetivo de

atrair turistas e investidores privados. Nesse último caso, por meio do apoio à participação
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em feiras e missões nacionais e internacionais. Em 2008, o Governo realizou três missões internacionais para os Estados Unidos, Inglaterra e

Noruega e apoiou à participação em eventos como o Congresso Brasileiro de Agências de Viagens – ABAV, Feira Internacional de Turismo da

Amazônia – FITA, Feira de Negócios do Vale do Araguaia - FENEVA, Palmas Convention & Visitors Bureau e Festival Brasil Sabor.

Para a temporada de praia, que acontece entre os meses de julho e agosto, foram qualificadas 2.260 pessoas para atendimento aos

turistas, nos segmentos de Segurança Alimentar, Qualidade do Atendimento, Gestão de Meios de Hospedagem, Gestão em Alimentos e Bebidas

- A&B e Empreendedorismo, por meio de cursos e palestras. Foram 36 municípios beneficiados por ações governamentais que contribuíram com

a movimentação de aproximadamente 12 milhões de reais na economia destes.

Destacam-se também a:

• Implantação do Sistema de Informações Turísticas, que conta com quatro Centros de Informações ao Turista – Palmas, Itaguatins,

Dianópolis e a  entrega de mais um dessa vez em Ponte Alta do Tocantins. O Governo implanta o Centro e a gestão fica a cargo das

prefeituras municipais.

• Contratação de empresa para elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do

Turismo Sustentável – PDITS, instrumento de planejamento da atividade turística que

visa orientar, com bases sustentáveis, os tomadores de decisão e o trade turístico

nas direções a serem seguidas para o desenvolvimento do turismo, a partir da

adequada condução das atividades de promoção da demanda, implementação de

infra-estrutura, fomento da oferta, utilização racional e gestão adequada dos recursos

naturais, culturais e sociais dos destinos envolvidos no planejamento.

• Elaboração, entrega e defesa da Carta Consulta para execução do PRODETUR TOCANTINS. Essa se encontra já aprovada e garante

investimento federal na ordem de US$ 120 milhões.
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• Criação e execução do projeto de comunicação visual do aeroporto e rodoviária de Palmas mostrando imagens de pontos turísticos

colaborando com a divulgação destes.

Esses projetos permitirão ordenar os investimentos públicos e privados, fazendo com que a atividade turística seja um importante

instrumento de desenvolvimento econômico, gerando oportunidades de negócios, empregos e renda para o povo tocantinense.  

Nacionalmente, o turismo tocantinense vem ganhado notoriedade com a conquista de títulos nacionais, como o concedido ao

município de Natividade que ficou colocado entre as sete maravilhas brasileiras, em concurso nacional promovido pela Editora Caras, cujo

resultado saiu em fevereiro de 2008. Outro aspecto importante é a inclusão de duas cidades tocantinenses nos 65 Destinos Indutores do Turismo

para o Plano Nacional do Turismo 2007-2010, do governo federal, Palmas e Mateiros, no Jalapão.

INDICADORES AMBIENTAIS

Gestão Ambiental

O Tocantins se destaca pelas belezas naturais existentes e, principalmente, pela procura de novas oportunidades de negócios. Nessa

perspectiva, o governo do Estado, por meio do NATURATINS – Instituto Natureza do Tocantins,

com a preocupação de preservar o patrimônio natural e incentivar o crescimento econômico do

Estado, investe em estratégias e políticas públicas voltadas para um modelo de desenvolvimento

aliado à preservação ambiental.

No decorrer de 2008 foram investidos em gestão ambiental cerca de R$ 15,2 milhões

na realização de uma série de ações em prol do meio ambiente, dentre elas as ações

administrativas, licenciamento, fiscalização e educação ambiental.
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O Instituto recebeu do governo estadual 13 veículos, 10 kit´s com canoa de alumínio, motor de popa e carretinha. Também foram

adquiridos computadores, impressoras, computadores portáteis, câmeras digitais, GPS’s, equipamentos para medição de oxigênio e acidez da

água, mobiliários diversos, ares-condicionados e livros técnicos.

Os incentivos para a regularização de atividades e empreendimentos resultaram na emissão de 785 Licenças (Licença Prévia,

Instalação, Operação e Autorização Ambiental); para as propriedades rurais mais de 800 licenças emitidas (LFPR – Licenciamento Florestal da

Propriedade, Autorizações de Exploração Florestal e Autorizações de Queima Controlada); além de vistorias em imóveis rurais e doação de

1.154 mudas de espécies nativas. 16 mil metros cúbicos de APP´s – Áreas de Preservação Permanente recuperadas e cerca de nove hectares

de florestas plantadas vinculadas à reposição florestal obrigatória.

De forma ágil, as ações de gestão florestal contribuíram para que aproximadamente 200 famílias beneficiárias de projetos de

assentamentos de reforma agrária do Incra - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária obtivessem autorização de exploração florestal

e queima controlada.

Na gestão das áreas protegidas ganharam destaque, em 2008, a abertura oficial de uso público do Parque Estadual do Cantão, a

realização de operações do uso público do Parque do Jalapão, elaboração e revisão do Plano de Manejo da APA das Nascentes de Araguaína,

reuniões para planejamento da Revisão do Plano de Manejo do Monumento Natural das Árvores Fossilizadas e da APA Ilha do Bananal/Cantão,

além do lançamento do Programa Voluntário pela Natureza.

Outras iniciativas do governo do Estado são: o Projeto de Conservação do Pato Mergulhão, espécie em extinção encontrada na

região do Jalapão; o monitoramento do manejo correto e sustentável do capim dourado e o projeto Peixe Vivo, operação que visa o salvamento

de peixes fadados à morte pelo baixo volume de água durante o período de estiagem. Nesse ano foram transferidos cerca de 2.400 peixes,

dentre eles o pirosca e o surubim.
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Fiscalização

Como resultados das ações de fiscalização desenvolvidas pelas 15 Unidades

Regionais do Naturatins e as quatro Unidades de Conservação distribuídas pelo

Estado, o órgão coibiu a prática de crimes à fauna do cerrado, capturando mais de 2

mil animais silvestres, dentre eles 1.567 aves criadas em cativeiros destinadas ao

comércio ilegal. Ainda nas operações, as equipes de fiscalização de pesca predatória

apreenderam cerca de 8 mil quilos de pescado, e material predatórios como 68.159

metros de redes malhadeiras. Dos produtos florestais apreendidos, estão

aproximadamente 7 mil metros cúbicos de madeiras e 310 de carvão. Foram aplicados mais mil autos de infração, totalizando R$ 7 milhões em

multas.

Educação Ambiental

Dentre as atividades realizadas, o órgão focou na conscientização aos produtores rurais, assentados e chacareiros sobre as

queimadas irregulares, a formação e capacitação de brigadas de combate a incêndios, além da implantação, renovação e revisão de 28

Protocolos Municipais de Controle ao Uso do Fogo. Outra ação de destaque foi a implantação de Fóruns municipais de Lixo e Cidadania em

Brejinho de Nazaré, Dueré, bem como monitoramento e atividades de capacitações em outros municípios sobre a gestão do lixo.

ICMS–Ecológico

Pioneiro, o Tocantins é um dos dez estados brasileiros que adotou o programa de incentivo a ações em prol do meio ambiente, o

ICMS – Ecológico. Em 2008, o órgão ambiental visitou os 139 municípios tocantinenses, levantando dados e coletando documentos

comprobatórios das ações ambientais. Como resultados foram gerados os índices que serão transformados em valores para o ano de 2009. A

previsão de repasse para o próximo ano é de cerca R$ 30 milhões, distribuídos mês a mês aos municípios.
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1 - Base de Cálculo

Receita Líquida de Impostos (RLI)
Receita Corrente Líquida (RCL)
Folha de Pagamento Bruta (FPB)
2 - Indicadores Sociais Internos  Valor (mil) % sobre FPB % sobre RCL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RCL

Assistência Financeira/Habitação 599 0,04% 0,02% 1.121 0,07% 0,03%
Capacitação 22.122 1,40% 0,64% 11.844 0,75% 0,34%
Encargos Sociais Compulsórios 902 0,06% 0,03% 911 0,06% 0,03%
Previdência Social 55.172 3,48% 1,60% 52.166 3,29% 1,51%
Total - Indicadores sociais internos 78.795 4,98% 2,28% 66.042 4,17% 1,91%
3 - Indicadores Sociais Externos (por função)   Valor (mil) % sobre RLI % sobre RCL Valor (mil) % sobre RLI % sobre RCL

Agricultura * 267.029 9,07% 7,74% 148.012 6,44% 5,32%
Assistência Social ** 54.475 1,85% 1,58% 49.984 2,18% 1,80%
Cultura 20.678 0,70% 0,60% 11.320 0,49% 0,41%
Desporto/Lazer 19.133 0,65% 0,55% 11.507 0,50% 0,41%
Educação * 643.130 21,85% 18,64% 492.220 21,43% 17,70%
Energia (Eletrificação Rural) 13.245 0,45% 0,38% 853 0,04% 0,03%
Habitação 21.107 0,72% 0,61% 4.673 0,20% 0,17%
Urbanismo 14.795 0,50% 0,43% 11.964 0,52% 0,43%
Saneamento 19.938 0,68% 0,58% 4.210 0,18% 0,15%
Saúde * 550.131 18,69% 15,94% 461.644 20,09% 16,60%
Segurança Pública * 276.641 9,40% 8,02% 261.516 11,38% 9,40%
Trabalho 5.572 0,19% 0,16% 3.064 0,13% 0,11%
Transporte (Infra-estrutura) 455.623 15,48% 13,20% 445.879 19,41% 16,03%
Ciência e Tecnologia * 13.683 0,46% 0,40% 24.667 1,07% 0,89%
Direitos da Cidadania * 6.689 0,23% 0,19% 985 0,04% 0,04%
Organização Agrária 2.748 0,09% 0,08% 2.404 0,10% 0,09%
Industria * 1.806 0,06% 0,05% 1.307 0,06% 0,05%
Comércio e Serviços * 7.258 0,25% 0,21% 3.926 0,17% 0,14%
Total - Indicadores sociais externos 2.393.681 81,32% 69,36% 1.940.135 84,45% 69,75%
4 - Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RLI % sobre RCL Valor (mil) % sobre RLI % sobre RCL

Gestão Ambiental * 15.236 0,52% 0,44% 12.972 0,44% 0,38%
Total dos investimentos em meio ambiente 15.236 0,52% 0,44% 12.972 0,44% 0,38%
5 - Indicadores do Corpo Funcional

Nº de servidores(as) ao final do período
Nº de servidores(as) comissionados(as)
Nº de servidores(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres servidoras públicas estadual
% de cargos de chefia ocupados por mulheres

Nota: 

2007

51.917

1.583.627

2007 Valor (Mil reais)

2.297.359
2.781.449
1.381.973

30.327
35,87%

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

* Destes indicadores foram subtraídos os valores correspondentes às capacitações, tendo em vista estar demonstrado no indicador social interno "capacitação" (2008 e 2007 respectivamente - Agricultura R$ 594 mil e R$ 
474; Assistência Social R$ 158 e R$ 780 mil; Educação R$ 14.808 mil e R$ 5.907 mil; Saúde R$ 3.224 mil e R$ 1.534; Segurança Pública R$ 884 mil e R$ 693 mil;  Ciência e Tecnologia R$ 76 mil e R$ 592 mil; Gestão 
Ambiental R$ 105 e R$ 222 mil; Direitos da Cidadania R$ 226 e R$ 213 mil; Indústria R$ 16 e R$ 0 mil; Comércio e Serviços R$ 24 e R$ 0 mil).

47%
30.429

20.295
13.64814.139

25.825

2008

2008 Valor (Mil reais)

3.451.007

51.554

2.943.697
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