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APRESENTAÇÃO
PARABÉNS! ESTE É O PASSAPORTE PARA SUA APROVAÇÃO.
A Nova Concursos tem um único propósito: mudar a vida das pessoas.
Vamos ajudar você a alcançar o tão desejado cargo público.
Nossos livros são elaborados por professores que atuam na área de Concursos Públicos. Assim a matéria
é organizada de forma que otimize o tempo do candidato. Afinal corremos contra o tempo, por isso a
preparação é muito importante.
Aproveitando, convidamos você para conhecer nossa linha de produtos “Cursos online”, conteúdos
preparatórios e por edital, ministrados pelos melhores professores do mercado.
Estar à frente é nosso objetivo, sempre.
Contamos com índice de aprovação de 87%*.
O que nos motiva é a busca da excelência. Aumentar este índice é nossa meta.
Acesse www.novaconcursos.com.br e conheça todos os nossos produtos.

Oferecemos uma solução completa com foco na sua aprovação, como: apostilas, livros, cursos online,
questões comentadas e treinamentos com simulados online.
Desejamos-lhe muito sucesso nesta nova etapa da sua vida!
Obrigado e bons estudos!
*Índice de aprovação baseado em ferramentas internas de medição.
CURSO ONLINE
PASSO 1
Acesse:
www.novaconcursos.com.br/passaporte
PASSO 2
Digite o código do produto no campo indicado
no site.
O código encontra-se no verso da capa da
apostila.
*Utilize sempre os 8 primeiros dígitos.
Ex: JN001-19
PASSO 3
Pronto!
Você já pode acessar os conteúdos online.
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TÓPICOS RELEVANTES E ATUAIS DO ESTADO DE TOCANTINS EM DIVERSAS ÁREAS, TAIS
COMO SEGURANÇA, TRANSPORTES, POLÍTICA, ECONOMIA, SOCIEDADE, EDUCAÇÃO,
SAÚDE, CULTURA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ECOLOGIA.
Pesquisa do IBGE aponta que o Tocantins foi o Estado que mais cresceu entre 2002 e 2016
O Produto Interno Bruto (PIB) do Tocantins foi o que mais cresceu no país entre os anos de 2002 a 2016, os dados
foram divulgados na sexta-feira, 16 de novembro de 2018, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Nos últimos 14 anos o Estado alcançou a primeira posição no ranking com o crescimento de 103,4% em volume, dentre
todos os estados brasileiros. A pesquisa divulgou as Contas Regionais dos 26 Estados e Distrito Federal e apontou que
o volume do PIB brasileiro teve crescimento médio de 2,5% ao ano enquanto Tocantins registrou uma média anual de
5,2%, seguido por Mato Grosso 4,7% e Roraima 4,3%.
Sendo assim, o PIB do Tocantins de 2016, definido pela soma de todos os bens e serviços finais agregados à economia tocantinense, atingiu o valor de R$ 31,6 bilhões, superando o ano de 2015, quando o valor chegou a R$ 28,9
bilhões, esse acréscimo foi garantido sobretudo pela atividade de Administração, defesa, educação e saúde públicas e
seguridade social.
Logo, “apesar de 2016 o Tocantins ter apresentado queda em alguns setores produtivos, no acumulado dos 14 anos,
o desempenho econômico foi superior aos demais Estados do país. O resultado demonstra que a política econômica
está caminhando no rumo certo”, destacou o secretário da Fazenda, Sandro Henrique Armando.
Deste modo, em decorrência da crise econômica alguns setores produtivos apresentaram queda. Entre eles o agropecuário que em 2016 decresceu 12,1% se comparado ao ano anterior. “Um dos principais fatores para a queda na
produção e rendimento da agricultura se deu em decorrência das adversidades climáticas, principalmente no cultivo
de soja”, explicou a gerente de estatística socioeconômica da Subsecretaria de Planejamento da Secretaria da Fazenda,
(Sefaz) Geizianne Cunha.
Ademais, no setor de Serviços, as atividades de Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas e de
Transporte, armazenagem e correio são as que mais contribuíram negativamente para a queda em volume de 4,7% em
2016. O Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas caiu 8,6% influenciado pelo comércio de veículos; comércio varejista e comércio atacadista, explicado tanto pela queda do pessoal ocupado, quanto pela redução
das margens de comercialização.
Vale lembrar, que o PIB é composto pelas atividades dos três setores da economia, sendo eles: agropecuária, indústria e serviços. O setor de serviços representou 74% do valor adicionado estadual. Em seguida à indústria participou
com 13,3% e o setor agropecuário com 12,7%.

#FicaDica
As informações foram elaboradas em parceria entre o IBGE e a Secretaria da Fazenda
e do Planejamento e demais Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de
Governo e a Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, que são metodologicamente integrado e uniforme, portanto, comparável, no tempo e no espaço,
atendendo à demanda por informações regionalizadas.

Na programação de terça-feira, 20 de março, representantes do Governo do Tocantins estiveram presentes na 5ª
Conferência Internacional para Líderes Regionais e na sessão sobre “Investimentos para o futuro 2018: finanças de
águas urbanas”. Ambas fazem parte do 8º Fórum Mundial da Água, que ocorrem em Brasília, no Centro de Convenções
Ulisses Guimarães, até o próximo dia 23.
O Fórum é organizado a cada três anos pelo Conselho Mundial da Água juntamente com o país e a cidade anfitriã.
Ao todo, já ocorreram sete edições do evento em sete países de quatro continentes: África, América, Ásia e Europa.
O objetivo do evento é contribuir para o diálogo do processo decisório sobre o tema em nível global, visando o uso
racional e sustentável deste recurso.
Sendo assim, na 5ª Conferência Internacional para Líderes Regionais, a secretária do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Tocantins, Meire Carreira, pontuou que apesar da discussão ser global a problematização focou nas demandas
dos municípios, sendo no Brasil ou em qualquer outro país. “Foi um painel de alto nível com discussões a nível mundial.
Foram mostrados cases realizados na gestão hídrica para conter crises no setor”, afirmou. A gestora estadual destacou
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Governo do Tocantins marca presença em debates internacionais no 8º Fórum Mundial da Água
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que o compartilhamento de informações e conhecimentos é o caminho a ser seguido para garantir a preservação
e o acesso sem distinção aos recursos hídricos.
Deste modo, num segundo momento, a sessão “Investimentos para o futuro 2018: finanças de águas urbanas” foi o momento que a gestora estadual aproveitou
para explanar sobre as ações desenvolvidas pelo Governo do Tocantins de estratégias e execução na área de
gestão hídrica. “O Projeto Olho D’Água é resultado de
orçamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. São
debates transversais que são voltados para garantir água
em quantidade e qualidade”, falou. O fortalecimento dos
Comitês das Bacias Hidrográficas, que são colegiados independentes, é outra ação do Estado que teve destaque
na roda de conversas entres os representantes mundiais.
“Mostrar o que estamos fazendo no Tocantins e sermos
ouvidos com atenção é a prova de que o Tocantins está
desenvolvendo projetos de excelência”, finalizou a secretária Meire Carreira.

#FicaDica
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Em paralelo, o diretor de Planejamento e
Gestão de Recursos Hídricos da Semarh,
Aldo Azevedo, acompanhou a sessão sobre as novas formas de financiamentos do
BNDES.
Sancionado lei que institui Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate ao Suicídio
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O governador Mauro Carlesse sancionou o projeto da
deputada estadual Luana Ribeiro (PSDB) e instituiu, no
calendário oficial do Estado, a Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate ao Suicídio, que será
realizada na semana do dia 10 de setembro, de cada ano.
Deste modo, com a sanção da Lei nº 3.440, de 11 de
abril de 2019, o Governo determina que sejam realizadas
atividades desenvolvidas durante a Semana de Prevenção
ao Suicídio, no intuito de promover a conscientização social e as diversas formas de prevenção; estimular ações
educativas por parte dos diversos segmentos sociais e
instituições públicas; difundir os conhecimentos científicos relacionados ao tema, avaliar e aprimorar as políticas
públicas direcionadas à promoção da conscientização,
prevenção e combate ao suicídio.
Sendo assim, Luana comemorou a conquista. Segundo a parlamentar, a ideia de criar o projeto se dá em atenção ao fato do suicídio ser um dos grandes problemas
de saúde pública mundial, afetando famílias de todos os
países, incluindo o Brasil e o Tocantins.
“Por conta da gravidade e da enorme incidência do
agravo no território tocantinense, e verificado que as redes de conscientização, prevenção e combate ao suicídio necessitam de articulação, investimento, interação e
colaboração do Poder Público, vimos a necessidade de
criar a Semana, como estímulo à discussão, à produção
científica, ao enfrentamento em face dos alarmantes números envolvendo o suicídio em nosso Estado”, pontua
a deputada.

#FicaDica
A Organização Mundial de Saúde (OMS),
destaca que a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no planeta, sendo a segunda
maior causa de morte entre pessoas de 15
a 29 anos de idade. No Tocantins, de acordo com informações do Governo do Estado, foram registradas, no banco de dados
do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (Sinan), 3.170 lesões autoprovocadas intencionalmente e 359 mortes
por suicídio, entre 2016 e o primeiro trimestre de 2019.
Redução de 5,32% dos índices de homicídios no Tocantins no 1º trimestre de 2019
é destaque no Balanço apresentado pelas
Forças de Segurança
Os números referentes a operações policiais, autuações e atendimentos das forças de segurança do estado
foram apresentados na tarde de sexta-feira, 26 de abril,
em Palmas. Relativo ao primeiro trimestre de 2019, o
Balanço da Segurança Pública será apresentado periodicamente aos profissionais da imprensa estadual. Os
números correspondem a procedimentos realizados de
janeiro a março deste ano pela Polícia Militar, Polícia Civil
e Corpo de Bombeiros Militar.
Deste modo, de acordo com o secretário da Segurança Pública, Cristiano Sampaio, a ideia é que os dados
sejam repassados a cada trimestre, levando em consideração as reuniões das forças de segurança estaduais. “O
objetivo desse trabalho, iniciado desde janeiro, é realizar
um diagnóstico, mapear e analisar os crimes e os locais
onde estão acontecendo em nosso estado. A partir de
um diagnóstico das reuniões semanais, as forças de segurança dialogam e definem as estratégias de atuação”,
informou.
Logo, ainda segundo o gestor, tendo como base o
primeiro trimestre de 2018, os índices de violência tiveram uma diminuição no Tocantins, logo após um período
de crescimento em determinados crimes, como o homicídio, que apresentou em 2018 um aumento de 10,08%
em relação a 2017.
“Enquanto 94 homicídios foram registrados de janeiro
a março de 2018, o mesmo período de 2019 apresentou
89 crimes contra a vida consumados no estado, o que
representa uma redução de 5,32%. Esse número é bastante importante para a Segurança Pública, porque faz
com que o estado não só se adeque a uma meta nacional
de diminuição deste delito (o projetado para 2019 é uma
redução de 3,5%), como demonstra que nossa efetividade vai além, alcançando um número 52% acima da média
do país”, destacou Sampaio.
Com isso, o secretário acredita que os dados são decorrentes das ações integradas das forças de segurança
tocantinenses. “Cada vez mais as forças estão se reunindo, discutindo os problemas do estado, as estratégias de
atuação e o que a gente percebe é que a redução dos
números se deve ao trabalho integrado das forças de segurança”, afirmou.

também na Defesa Civil, realizando reuniões do Comitê
do Fogo de controle e combate a incêndios florestais,
além de reforços nos equipamentos de combate a incêndios florestais, previstos para serem entregues no dia
02 de julho, data em que se celebra o Dia Nacional do
Bombeiro. “Estamos nos preparando com campanhas
educativas, reforços de equipamentos. O bombeiro não
trabalha sozinho, é um trabalho com brigadas de incêndios municipais, que tem a responsabilidade no combate aos incêndios florestais. Já iniciamos as formações de
equipes municipais de todos as cidades que nos acionarem”, ressaltou.

FIQUE ATENTO!
Coletados por meio dos sistemas de estatística dos três órgãos, os dados correspondem
a registros de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), Crimes Contra o Patrimônio
(CCP´s), ocorrências de trânsito, atendimentos pré-hospitalares, atividades de prevenção, combate a incêndios, busca e resgate,
entre outros. Também no período foram
realizadas 11 operações policiais de grande
repercussão entre as polícias Civil e Militar.

Instituições debatem melhorias para o transporte
público escolar no Tocantins
Dentro da programação do Dia D do Transporte Escolar, que se propõe a discutir melhorias no transporte de estudantes da rede pública de ensino, a titular da
Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes
(Seduc), Adriana Aguiar, participou na quinta-feira, 23 de
maio, da roda de diálogo As instituições e o Direito ao
Transporte Escolar de Qualidade, realizada com a participação dos membros do grupo de trabalho do Transporte
Escolar.
Com isso, a roda de diálogo foi realizada por representantes dos diversos órgãos públicos que possuem
atuação na área, e foi direcionada a gestores municipais
da educação. De acordo com a secretária Adriana Aguiar,
o transporte escolar precisa passar por um processo de
regulamentação. “Estamos buscando alternativas porque
esse setor precisa de uma regulamentação definitiva, que
atenda às diferentes realidades de cada município”, ressaltou.
Logo, ainda de acordo com Adriana Aguiar o debate
deve ter como finalidade o resultado de todo o processo
educacional, com foco no aprendizado dos alunos. “Estamos debatendo um assunto que repercute no futuro
das nossas crianças e jovens. Sabemos que a qualidade
do nosso transporte reflete diretamente nesse sentido”,
destacou.
Deste modo, já o presidente da Agência Tocantinense
de Municípios (ATM) e prefeito de Pedro Afonso, Jairo
Mariano, reforçou a importância da integração entre
os órgãos envolvidos. “Nós precisamos entender o
transporte escolar como uma responsabilidade conjunta.
Precisamos efetivamente identificar onde estão os
problemas e fazermos as correções”, pontuou.

CONHECIMENTOS REGIONAIS

Nos dados consolidados da Polícia Militar, houve um
aumento de registros de incidentes relacionados à violência doméstica. Em 2018, foram 117, já em 2019, até
o momento foram registradas 158 ocorrências, o que
aponta um aumento de 35,04% em relação ao ano passado. O comandante da Polícia Militar no Tocantins, coronel Jaizon Veras Barbosa, informou que desde novembro do ano passado, todas as Unidades Operacionais do
Estado receberam treinamento específico para tratar da
temática do enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher.
O coronel ressaltou ainda que o aumento nos registros de ocorrência no primeiro trimestre deste ano se
deu à maior atuação da Polícia Militar neste tópico. “Nós
temos feito todas as ações para reduzir índices de violência doméstica. Fizemos curso no ano passado, estendemos para todas as unidades do estado, a fim de preparar
os nossos policiais para lidar com este tipo de ocorrência.
Então o aumento desses índices certamente se deu a um
trabalho efetivo nosso que buscou intensificar a nossa
atuação, o que culminou com um aumento de registro
dessas ocorrências”, afirmou.
Já nos registros de acidentes de trânsito, o comandante ressaltou a integração de dados com a da Agência de Trânsito, Transportes e Mobilidade e Guarda Metropolitana em Palmas. “A partir de 2019, outros órgãos
parceiros também começaram registrar os dados, então
esse aumento nos registros se deu com ações integradas
com entidades parceiras”, afirmou.
Ademais, nas atuações da Polícia Civil, o delegado-geral Rossílio Correia reforçou as grandes operações
realizadas no primeiro trimestre, como as relacionadas a
crimes contra a administração pública e contra a ordem
tributária, destacando o combate a organizações criminosas, como na Operação “Intramuros”, maior já realizada pela Polícia Civil, que até o momento já prendeu mais
de 60 pessoas ligadas a facção criminosa de reconhecimento nacional. “Essa operação foi muito importante,
principalmente para diminuir os crimes de homicídios na
Capital e no interior. Durante o ano, outras grandes operações virão. Estamos trabalhando de maneira integrada,
uniformizando informações de inteligência para alcançar
maior efetividade nas operações”, afirmou.
Outrossim, por se tratar de um estado com grande
quantidade de rios e balneários, todos os anos o Tocantins registra altos índices de afogamentos. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel Reginaldo
Leandro da Silva, não houve redução dos registros, uma
vez que o tocantinense busca sempre estes espaços de
lazer para confraternizar. “É um número alto, mas é devido a quantidade de balneários em nosso estado e a
cultura de nossa população de estar sempre aos finais
de semana procurando estes espaços de lazer, então nós
temos no Corpo de Bombeiros a intensificação de campanhas educativas trazendo essa preocupação com os
banhistas nos finais de semana, cuidados com crianças e
o mais importante: orientando a não entrar na água caso
tenha ingerido bebidas alcoólicas”, afirmou.
Desta forma, sobre a preparação do período de estiagem que se aproxima, o coronel informou que a Corporação vai receber mais caminhões de combates a incêndios florestais, mais veículos de pequeno porte, como
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Sendo assim, ainda pela manhã, foi realizada uma explanação sobre a questão legal do direito ao transporte
escolar de qualidade e a apresentação de um diagnóstico
sobre as condições da frota do Estado do Tocantins. “Esse
espaço dentro do Dia D do Transporte Escolar é um espaço democrático, e não há apenas um responsável pelo
transporte escolar”, defendeu o promotor e coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da
Infância, Juventude e Educação (Caopije), do Ministério
Público Estadual, Sidney Fiori Júnior.
Desta forma, as atividades do Dia D do Transporte Escolar foram realizadas no Auditório do Ministério Público
Estadual, em Palmas, durante todo o dia. A ação será realizada em etapas regionais. Depois de Palmas, será a vez
de Gurupi, em 28 de junho, seguida de Araguaína, em 29
de agosto.

#FicaDica
O Dia D do Transporte Escolar é uma realização do Ministério Público do Tocantins,
Secretaria Estadual da Educação, Juventude
e Esportes (Seduc), Departamento Estadual
de Trânsito (Detran), Polícia Militar, Tribunal de Contas da União (TCU), Tribunal de
Contas do Estado (TCE), Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e União dos
Dirigentes Municipais de Educação (Undime), que integram o grupo de trabalho do
Transporte Escolar.
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Situação das barragens tocantinenses é debatida em audiência pública
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Das 680 barragens cadastradas em solos tocantinenses apenas 143 vêm sendo fiscalizadas ou monitoradas.
Dessas, quatro foram classificadas como “dano potencial
alto” ou “categoria de risco”, em razão de suas estruturas
estarem comprometidas. Três estão situadas no município de Formoso do Araguaia e a quarta em Darcinópolis.
Os dados foram apresentados na terça-feira, 28 de maio,
no plenarinho da Assembleia Legislativa, durante uma
audiência pública sobre barragens, solicitada pelo deputado Ricardo Ayres (PSB).
Deste modo, o debate, de caráter técnico, contou a
presença de representantes de instituições afins, técnicos
do governo, ambientalistas, jornalistas, prefeitos, vereadores e populares de comunidades afetadas. Na abertura
dos trabalhos o deputado Ricardo Ayres fez um alerta
sobre a situação no Estado. “Estamos nos antecipando
a problemas que podem acontecer no futuro. Claro que
defendemos desenvolvimento econômico do Tocantins,
mas aliado à defesa do meio ambiente e à garantia da
segurança das comunidades envolventes”, disse Ricardo.
Logo, em seguida, o deputado abriu a sessão para
pronunciamentos e debates dos convidados. O saldo foi
a cobrança de medidas urgentes e importantes como um
plano de segurança das barragens e mais ações para garantir a segurança da população que reside nas comunidades impactadas por barragens, usinas hidrelétricas e
depósitos de resíduos minerais no Tocantins.

Sendo assim, os presentes também foram unanimes
em cobrar maior presença do Estado no que se refere à
fiscalização e também mais investimentos para garantir
a qualidade dos laudos técnicos. Para eles, essa é uma
medida importante para amenizar impactos ambientais e
garantir tranquilidade das famílias que podem ser afetadas em caso de acidente nas barragens.
Portanto, ao final, Ayres anunciou que vai avaliar todas as sugestões a fim de assegurar sua inclusão no relatório final da Comissão de Minas Energia e Meio Ambiente e Turismo da Assembleia que será encaminhado
aos órgãos competentes.

FIQUE ATENTO!
Participaram do debate os parlamentares
Cláudia Lelis (PV), Amélio Cayres (SD), Issam
Saado (PV), Junior Geo (Pros), Fabion Gomes
(PR), Waldemar Junior (MDB), Valderez Castelo Branco (PP) e Elenil da Penha (MDB). O
evento contou também com representantes
das seguintes instituições: UFT, IFTO, Faculdade Católica, Defesa Civil, Comitê da Bacia
do Lago de Palmas, Incra, Secretaria da Infraestrutura, Secretaria de Meio Ambiente,
Fórum Tocantinense de Comitês de Bacias
Hidrográficas, Corpo de Bombeiros, Polícia
Militar e Civil, Ministério Público Estadual e
Naturatins (Penaforte).
Antônio Andrade destaca contribuição de todos
para o crescimento da Agrotins
O balanço público dos resultados da 19ª Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2019) foi
divulgado na segunda-feira, 27 de maio, no auditório do
Palácio Araguaia. Para o presidente da Assembleia, deputado Antônio Andrade (PHS), um momento de reconhecimento da contribuição de todos que tornaram a feira
conhecida nacionalmente.
Sendo assim, de acordo com o secretário da Agricultura, César Halum, entre os dias 7 e 11 deste mês, cerca
de 700 expositores movimentaram R$ 2,5 bi em negócios
com 157 mil visitantes. “Para nós da Seagro, os negócios
são um complemento da feira. O importante é difundir
conhecimento e tecnologia”, disse.
Ainda conforme o secretário, entre os visitantes estavam quatro mil agricultores familiares que, financiados
pelo Governo do Estado, participaram de quase mil atividades, como cursos, oficinas, workshops e seminários,
a fim de se tornarem multiplicadores de novos conhecimentos em suas regiões de origem.
No discurso de encerramento, o governador Mauro
Carlesse (PHS) mostrou-se satisfeito com o sucesso da
Agrotins, mas enfatizou que é preciso fazer muito mais
pelo Estado.“Nosso governo tem que reduzir gastos, ter
uma estrutura mais enxuta, para investir mais em saúde,
educação, segurança, melhorar a nota do Tocantins e facilitar a vida do empresário que quer investir aqui”, disse
o governador.

Situação da Saúde no Tocantins é discutida em audiência pública
A Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e
Controle realizou na terça-feira, 04 de junho, uma audiência pública para prestação de contas da Secretaria
Estadual de Saúde (Sesau). Presidida pelo deputado Nilton Franco (MDB), a reunião teve como objetivo ouvir o
novo secretário estadual da Saúde, Luiz Edgar Leão Tolini,
sobre as ações da Sesau e a prestação do 3º quadrimestre de 2018.
Sendo assim, a superintendente de Gestão e Acompanhamento Estratégico, Luiza Regina Dias, apresentou
na audiência dados sobre as campanhas de vacinação
e cobertura vacinal, projetos realizados nesse período e
programas em execução.
Logo, dados sobre atendimentos, cirurgias, bem
como os esclarecimentos sobre contratos de serviços
de nutrição e dietética hospitalar, e abastecimento do
estoque regulador de materiais e medicamentos foram
explanados pelo secretário da Saúde, que também apresentou relatório sobre mutirões de cirurgia digestiva,
transplantes de córnea e captação múltipla de órgãos
para transplante.
Com isso, a maioria dos questionamentos parlamentares foi referente à falta de vagas para tratamento de
oncologia no Estado e à falta de materiais para realização
de cirurgias eletivas. Já o defensor público Arthur Luiz Pádua criticou a demora na realização das cirurgias eletivas
e pediu providências para reduzir a fila de espera, em sua
opinião cada vez mais crescente.
Deste modo, em resposta aos questionamentos, o secretário explicou que, a fim de atender a parte da demanda dos pacientes de oncologia, a Sesau iniciou o processo de instalação do aparelho de acelerador linear para
tratamento de Radioterapia em Araguaína, e anunciou
que até o mês de julho serão iniciados os tratamentos no
Centro de Radioterapia.
Com relação ao estoque regulador e abastecimento
de medicamentos e materiais, Tolini destacou que a secretaria já está trabalhando para solucionar o problema,
e que até o fim deste mês terá 80% do estoque abastecido e, até julho, 90%.
No que tange as cirurgias eletivas, disse que aguarda
repasses federais para iniciar novos mutirões como os do
programa Opera Tocantins.
Sendo assim, Tolini informou também que sua gestão
está direcionada para um trabalho de parcerias entre Sesau, Ministério Público e Defensoria Pública, e apoio das
prefeituras para fazer uma gestão participativa, aberta a
críticas e sugestões, focada em resultados e compromissos. “Nosso objetivo é trabalhar para atender à demanda,
solucionar problemas e adequar serviços”, enfatizou.
Portanto, a audiência contou com a participação do
promotor de Justiça, Marcos Luciano Bignotti; do defensor público Arthur Luiz Pádua e de técnicos da Sesau,
entre eles a superintendente de Gestão e Acompanhamento Estratégico, Luiza Regina Dias; o superintendente

jurídico, Marcos Sena, e a superintendente da Hemorrede, Poliana Gomes; também a vereadora e presidente da
comissão de Saúde da Câmara Municipal de Paraíso do
Tocantins, Josefa Araújo.

#FicaDica
Além do presidente Antonio Andrade (PHS),
estiveram presentes os deputados Cleiton
Cardoso (PTC), Vanda Monteiro (PSL), Professor Júnior Geo (PROS), Valderez Castelo
Branco (PP), Elenil da Penha (MDB) e Zé Roberto (PT). (Maisa Medeiros)

Polícia Civil deflagra operação “Jagunço” prende
quatro suspeitos e apreende 24 espingardas no interior do Estado
A Polícia Civil do Tocantins, em conjunto com a Polícia
Civil do Maranhão, deflagrou, na manhã de quinta-feira,
11 de junho, a Operação “Jagunço”, que resultou na prisão de quatro suspeitos de tráfico de drogas e comércio
ilegal de armas de fogo.
Logo, de acordo com o delegado Tobias Luiz Nunes
de Souza, titular da Delegacia de Polícia de Goiatins-TO,
as ações foram iniciadas em vários pontos do Povoado
Helenópolis, na zona rural de Carolina-MA, onde estaria ocorrendo suposto comércio ilegal de armas de fogo,
que se estenderia até as cidades circunvizinhas de Goiatins e Campos Lindos, no Tocantins. No local, as forças
policiais conseguiram capturar em flagrante dois indivíduos, de iniciais M.J.S, de 42 anos, e A.A, de 77 anos,
responsáveis pelo gerenciamento da venda, e apreender
um verdadeiro arsenal, composto por 19 armas de fogo
- a grande maioria espingardas -, dezenas de caixas de
munições de diversos calibres, pólvora e chumbos para
recarga de cartuchos, espoleta, dentro outros objetos.
Com isso, em continuidade às ações da operação Jagunço, os policiais civis foram até o povoado Estiva, que
fica localizado na zona rural de Goiatins-TO, onde efetuaram as prisões de dois indivíduos, de iniciais J.S.T, de 37
anos, e I.A.S, de 32 anos, os quais estavam de posse de 78
papelotes de maconha, bem como apreenderam cinco
armas de fogo, tipo espingarda, calibres 20, 36 e 22.
Deste modo, os indivíduos foram conduzidos para as
Delegacias de Polícia Civil de Goiatins-TO e também para
a unidade policial de Carolina - MA, para a realização dos
procedimentos legais cabíveis. Na Delegacia de Carolina-MA, o delegado Henrique Tanaka autuou M.J.S e A.A por
comércio ilegal de armas de fogo e serão encaminhados
ao sistema prisional do Maranhão. Já J.S.T e I.A.S foram
autuados em flagrante por tráfico de drogas e serão recolhidos à Casa de Prisão Provisória de Araguaína (CPPA),
onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

CONHECIMENTOS REGIONAIS

Ademais, também estiveram presentes os deputados
Amélio Cayres (SD), Valderez Castelo Branco (PP), Ivory
de Lima (PPL) e Olyntho Neto (PSDB). (Glauber Barros)
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#FicaDica
Conforme o delegado Tobias Nunes de
Souza, a operação Jagunço foi umas das
maiores ações de apreensão de armas e
munições já realizadas na região.

Bolsonaro assina lei que cria primeira universidade de seu governo
O presidente Jair Bolsonaro assinou na noite de segunda-feira, 08 de julho, a lei que cria a Universidade
Federal do Norte do Tocantins (UFTN), com sede em
Araguaína, por desmembramento de campus da Fundação Universidade Federal do Tocantins. Com a nova lei,
cursos, alunos e cargos dos campi de Araguaína e Tocantinópolis vão ser automaticamente transferidos para
a UFNT. Também serão criadas as unidades de Xambioá
e Guaraí.
“É a primeira [universidade] do nosso governo e será
uma forma diferente, mas diferente no bom sentido, de
encarar o ensino público no nosso país. O Tocantins merece”, disse o presidente pelas redes sociais.
Portanto, a criação da universidade foi aprovada no
Congresso Nacional no dia 12 de junho deste ano. Na
ocasião da aprovação no plenário, a relatora na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), a senadora
Kátia Abreu (PDT-TO), agradeceu a aprovação do projeto,
afirmando que a universidade ia fazer a diferença não só
para os jovens de Tocantins, mas também para os jovens
do sul do Maranhão, do sul do Piauí e do sul do Pará.

FIQUE ATENTO!
A UFTN tem cerca de 20 mil alunos, com cerca de 50 cursos presenciais de graduação,
entre licenciaturas, bacharelados e cursos
tecnológicos.
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Governo do Tocantins investe em ações em prol
do desenvolvimento sustentável
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O ano de 2019 chega a sua metade com muito trabalho em andamento na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh). Com atuação pautada em dois
eixos, os instrumentos de comando e controle e as ações
de fomento e incentivos, a Semarh busca, com a elaboração de políticas ambientais do Tocantins, aperfeiçoar o
desempenho da gestão e garantir que a sustentabilidade
caminhe lado a lado com o desenvolvimento econômico
do estado.
“As ações e projetos da Semarh são instrumentos
que visam fomentar o desenvolvimento econômico do
Estado de forma sustentável, garantindo a preservação
dos nossos recursos e estimulando os diversos potenciais
do Tocantins, como a disponibilidade hídrica e o forte
apelo turístico, por exemplo”, ressalta o secretário do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Renato Jayme.

Deste modo, a gestão dos recursos hídricos contou,
neste primeiro semestre, com o empenho do corpo técnico em diversas frentes, gerando resultados positivos,
como o cumprimento de 100% das metas do Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias
Hidrográficas (PROCOMITÊS), da Agência Nacional de
Águas (ANA), um instrumento financeiro importante
para o fortalecimento dos comitês. O Tocantins foi um
dos primeiros estados brasileiros a aderirem ao Programa, um reflexo do compromisso do estado de apoiar o
fortalecimento desses colegiados, representantes diretos
dos usuários das bacias hidrográficas.
Com isso, a renovação do Programa de Consolidação
do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – Progestão
junto à ANA, para o ciclo II, também foi um dos destaques desse semestre. O recurso oriundo do Progestão,
mediante o cumprimento de metas federativas e estaduais, sustenta uma parcela importante de ações relativas aos recursos hídricos do Estado. As metas do ano de
2018 foram encaminhadas à ANA e também aguardam
certificação para a liberação de R$ 1 milhão.
Já o monitoramento qualitativo e quantitativo dos
corpos hídricos do Estado recebeu um reforço com a
chegada de novos equipamentos. Os itens, que incluem
um motor de popa e um medidor de vazão acústico, somam mais de R$ 120 mil e foram cedidos pela ANA ao
Tocantins. Com isso, o trabalho de monitoramento hidrometeorológico das bacias hidrográficas, já realizado de
forma eficiente com as 44 Plataformas de Coleta de Dados (PCD’s) instaladas, é fortalecido. Os dados gerados
pelas estações são enviados via satélite para a Sala de
Situação na Semarh e transformados em boletins publicados diariamente no site da secretaria – ao todo, 120
informativos foram divulgados desde o começo do ano.
Vale lembrar, que com foco na prevenção, o Dia “D”
de Prevenção a Queimadas e Incêndios Florestais foi iniciado no mês de junho. A ação tem o intuito de sensibilizar a comunidade, especialmente da zona rural, e levar
informações sobre mecanismos de prevenção e uso legal
do fogo, bem como de possíveis aplicações da legislação
para a repressão às atitudes irregulares. O cronograma
da ação contempla os municípios mais atingidos por focos de incêndio florestal no ano de 2018. A equipe do
Comitê Estadual de Combate a Incêndios Florestais e
Controle de Queimadas no Tocantins (Comitê do Fogo)
conta com 32 órgãos parceiros na ação e já contabiliza
mais de mil visitas até o momento.
As ações de educação ambiental realizadas no primeiro semestre incluem o planejamento para o início, no
final de junho, do projeto Praia Consciente. O objetivo é
conscientizar a comunidade local e aos turistas sobre o
descarte correto do lixo, no intuito de manter as praias
limpas e evitar a contaminação da areia e água das praias.
A novidade para este ano é o WhatsApp Consciente, um
número para envio de denúncias e flagrantes dos usuários das praias que a Semarh recebe e encaminha ao Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins).
Logo, visando a redução do desmatamento e a recuperação de áreas degradadas, a Semarh realizou duas
importantes ações neste primeiro semestre. Conduzido
pela secretaria, o projeto Campo Sustentável foi elaborado para garantir a diminuição do desmatamento aliado

FIQUE ATENTO!
Os Planos são indispensáveis para a regularização da prestação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário,
drenagem de águas pluviais urbanas e limpeza pública e manejo de resíduos sólidos,
serviços estes que integram o atual conceito
de saneamento básico previsto na Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que
instituiu o Marco Regulatório do Saneamento Básico no país, e no Decreto Federal nº
7.217/10 que a regulamentou. A entrega foi
realizada durante a 25ª Semana do Meio
Ambiente no Tocantins, evento que marca,
anualmente, a celebração do Dia Mundial do
Meio Ambiente, 05 de junho.

Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Floresta realiza reunião em Tocantins no dia 31 de julho
O Comitê Diretivo da Força-Tarefa dos Governadores
para o Clima e Floresta (GCF) se reuniu dia 31 de julho,
em Palmas, para debater as ações da plataforma para o
próximo semestre e acompanhamento das agendas es-

tratégicas de gestão ambiental dos estados membros. A
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) representa o Tocantins no Comitê desde 2012.
Sendo assim, durante o encontro assuntos como
Fundo Amazônia, Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama) e Licenciamento Ambiental serão abordados
pelos nove secretários de meio ambiente que constituem
a Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão,
Mato Grosso Rondônia, Roraima, Pará e o Tocantins.
Com isso, o artigo 41 do Código Florestal também
será pauta durante a reunião e será discutido em sessão
paralela com os Procuradores Gerais dos Estados membros do GCF, ocasião em que os procuradores colocam
em debate a regulamentação do artigo em cada estado.
O Tocantins, já apresentou a proposta de regulamentação e se encontra na Assembleia Legislativa para apreciação.
Na reunião também será eleito o representante para
o Comitê Executivo do GCF, atualmente ocupado pelo
secretário do Meio Ambiente do Amazonas, Eduardo Tavera. Após o dia de atividades, a síntese dos encaminhamentos deliberados na reunião do GCF será elaborada
e encaminhada para o 18º Fórum de Governadores da
Amazônia Legal.
Os governadores da Amazônia Legal se reúnem nos
dias 01 e 02 agosto de 2019, em Palmas com vistas a debaterem o papel, a importância e as oportunidades para
o desenvolvimento sustentável da região e também o
alinhamento do planejamento estratégico do Consórcio
Interestadual da Amazônia Legal para este segundo semestre. No dia 02 será realizada uma coletiva de imprensa para anunciar as deliberações da Assembleia Geral,
apresentação do Planejamento Estratégico e assinatura
da Carta de Palmas.
Deste modo, a Força-Tarefa GCF é uma plataforma
global para governos estaduais e provinciais promoverem inovação e liderança de políticas subnacionais, envolvem e colaboram com partes interessadas do setor
público e privado em vários níveis e estabelecem caminhos para abordagens nacionais e internacionais eficazes
para reduzir o desmatamento e melhorar os meios de
subsistência.

#FicaDica
Criado em 2008, nove governadores do
Brasil, da Indonésia e dos Estados Unidos
assinaram MOUs, acordos de cooperação
climática e florestal que lançaram a Força-Tarefa do GCF. A Força Tarefa do GCF foi
projetada para promover abordagens jurisdicionais para o desenvolvimento de baixas
emissões e Redução de Emissões do Desmatamento e Degradação Florestal (REDD
+). Desde sua primeira reunião em 2009, a
Força-Tarefa do GCF mais do que triplicou
seus membros - de 10 estados para 38 - e
expandiu seu alcance para incluir jurisdições de dez países: Brasil, Colômbia, Equador, Indonésia, Costa do Marfim, México,
Nigéria, Peru, Espanha e Estados Unidos.

CONHECIMENTOS REGIONAIS

ao desenvolvimento das cadeias produtivas sustentáveis,
integrando lavoura, pecuária e floresta (ILPF) em uma
mesma área. O projeto está em pleno andamento desde
o plantio das três mil mudas nativas (ipê amarelo, ipê
roxo, caju e baru) intercaladas com o sorgo forrageiro,
em janeiro, passando pela coleta de amostras de solo em
parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que conta com apoio da Universidade
Estadual do Tocantins (Unitins). Em maio foi realizada a
colheita do sorgo para silagem que alimentará os animais durante o processo de integração proposto para a
redução do desmatamento.
Desta forma, a outra ação foi a assinatura do acordo
de cooperação técnica firmado com a ONG norte-americana 8 Billion Trees, que escolheu o Tocantins para fazer
sua primeira incursão no Brasil. A instituição vai investir
US$ 5 mil mensais durante doze meses, recurso arrecadado por meio de doações, no projeto de reflorestamento
que será desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos (Semarh) numa área degradada no
Parque Estadual do Cantão. A execução do projeto no
local é muito importante, pois há aproximadamente 8%
de áreas degradadas no interior do parque, o que corresponde a sete mil hectares.
Portanto, os municípios de Arraias, Taguatinga, Paranã e Combinado receberam do Governo do Tocantins,
por meio da Semarh, os Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSB, desenvolvidos por meio do Projeto de
Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável –
PDIRS em parceria com o BIRD. Os documentos foram
elaborados após demanda dos municípios, que fazem
parte da bacia do Rio Palma, e contam com componentes ambientais.

7

Aprovada isenção de ICMS para caminhões
Na sessão vespertina de terça-feira, 02 de agosto,
os deputados aprovaram em turno único de votação a
Medida Provisória nº 8/2019 que prorroga até 31 de dezembro de 2022 a redução do ICMS para operações com
caminhões, promovidos por concessionários ou revendedores autorizados, e de reboques e semirreboques para
8%.
Desta forma, de acordo com o texto, com o benefício
fiscal, as empresas que comercializam essas mercadorias
no Estado poderão competir com os estados vizinhos,
especialmente com Goiás, que pratica a mesma alíquota.

CONHECIMENTOS REGIONAIS

Comitê do Fogo visita mais de duas mil propriedades rurais em ação contra as queimadas
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O trabalho de prevenção, educação e fiscalização ambiental do Comitê Estadual de Combate a Incêndios Florestais e Controle de Queimadas no Tocantins (Comitê do
Fogo) em 2019 contabiliza mais de duas mil visitas a propriedades rurais dos municípios ranqueados com maior
número de focos de calor no ano passado. Na quinta-feira, 08 de agosto, o Dia D de Combate às Queimadas e
Incêndios Florestais acontece em Pedro Afonso, em atendimento à solicitação do município à Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), que coordena as
atividades junto à Defesa Civil Estadual.
Deste modo, a ação percorreu 18 municípios entre
junho e julho, sendo eles a capital Palmas, mais Pium,
Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, Lizarda, Paranã, Arraias, Goiatins, Mateiros, Ponte Alta do Tocantins
e Rio Sono, além de sete cidades onde existem quartéis
do Corpo de Bombeiros/Regional da Defesa Civil Estadual. As visitas são contabilizadas por meio do aplicativo
criado pelo Centro de Monitoramento Ambiental e Manejo do Fogo (CEMAF) da Universidade Federal do Tocantins (UFT) para o trabalho de campo das equipes, que
possibilitou o registro da coordenada com acréscimo de
outras informações sobre a visita, como o que foi desenvolvido naquele local e o upload de fotos.
De acordo com levantamento feito com informações
coletadas pelos técnicos durante o trabalho de campo,
foram realizadas 1.144 visitas no mês de junho e 920 em
julho, totalizando 2.064 abordagens. Os dados apontam ainda que 70% das propriedades rurais visitadas
possuem vegetação com risco de incêndios e em 43%
delas foi registrada a presença de aceiros. Outro dado
que chama atenção é o aumento de 69% no número de
visitas em 2019 com relação ao trabalho realizado no ano
passado, que registrou 1.240 abordagens. Os municípios
atendidos passaram de 12 em 2018 para 19 este ano, um
crescimento de 58%.
Com isso, as equipes formadas por representantes
das instituições que integram o Comitê do Fogo visitaram a zona rural dos municípios levando informações
sobre mecanismos de prevenção acerca do manejo do
solo e da construção de aceiros, bem como do uso legal
do fogo e das possíveis aplicações da legislação para a
repressão às atitudes irregulares.
Assim, neste ano, a Defesa Civil Estadual capacitou
mais de 500 brigadistas contratados pelos 64 municípios

que solicitaram apoio do órgão e atuam diretamente no
combate aos focos de incêndio em diversas regiões do
estado. Além disso, o Instituto Natureza do Tocantins
(Naturatins) realizou a contratação de 60 brigadistas para
atuação nas Unidades de Conservação (UC) do Tocantins.
Mais um reforço às ações de combate foi dado também nesta quinta, 08, com a entrega de veículos e equipamentos cedidos pela Secretaria Nacional de Segurança
Pública ao Governo do Estado, por meio do Corpo de
Bombeiros Militar do Tocantins, que incluem três caminhões auto bomba tanque florestal (ABTF), três caminhonetes, vestuário próprio, desencarcerador, bomba
flutuante; pranchas rígidas de polietileno, equipamento
para motociclista, luvas táticas e para rapel; kit cilindro
oxigenoterapia, ressuciane, mochilas táticas de salvamento e mochilões, e sacos de dormir.
Deste modo, são parceiros na ação a Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil Estadual, Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), Agência de
Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins (Adapec),
Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto),
Associação Tocantinense de Municípios (ATM), Batalhão
da Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED), Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA), Bunge, Centro de Monitoramento Ambiental e Manejo do Fogo (Cemaf/UFT),
Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins (CBMTO),
Defesa Civil Municipal de Palmas, Defesas Civis Municipais do Interior, Delegacia Especializada na Repressão
aos Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), Energisa,
Exército Brasileiro, Fundação Municipal de Meio Ambiente de Palmas, Guarda Metropolitana de Palmas, Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Instituto de Terras do Tocantins (Itertins), Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Instituto Natureza do
Tocantins (Naturatins), Ministério Público Estadual (MPE),
Secretaria de Estado da Comunicação (Secom),Secretaria
de Estado da Educação, Juventude e Esporte (Seduc), Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Agricultura (Seagro).

FIQUE ATENTO!
O Comitê do Fogo foi instituído pelo Decreto nº. 645 de 20 de agosto de 1998, no
sentido de aperfeiçoar as ações de controle e
prevenção das queimadas no Estado do Tocantins, adotando estratégias preconizadas
pelo Programa de Prevenção e Controle de
Queimadas e Incêndios Florestais na Amazônia Legal (Proarco).

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, instituiu, por meio do Diário Oficial, na quarta-feira, 07 de
agosto, o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio e a
Semana Estadual de Combate ao Feminicídio, a serem
comemorados, anualmente, no dia 9 de agosto.
Deste modo, o objetivo da Lei nº 3.522, de 7 de agosto de 2019, proposta pela deputada Valderez Castelo
Branco, é sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre
a violência sofrida pelas mulheres, que muitas vezes leva
à morte violenta. Visa também divulgar os serviços e os
mecanismos legais de proteção às mulheres em situações de violência e as formas de denúncia.
Segundo a delegada titular da Delegacia de Polícia
Civil de Itacajá, Jeannie Daier de Andrade, o combate
à violência contra a mulher exige ações integradas em
diversos níveis, áreas e instâncias. “Trata-se de um problema complexo, que não se resolverá de forma simplista. Como problema público, exige a implementação de
políticas públicas devidamente apoiadas pela sociedade.
Encontrar soluções representa um enorme desafio para
todos os segmentos da sociedade”, afirma a titular.
“A importância da data está não só na ampliação do
acesso às informações pelos cidadãos em geral, sobre
como proceder para denunciar uma situação de violência
de gênero contra mulher, como também na divulgação
e aprimoramento das políticas públicas para o combate
efetivo ao crime de feminicídio”, ressalta Jeannie Daier.
A Semana de Combate à Violência e ao Abuso Sexual
contra Crianças e Adolescentes, também foi instituída a
Semana de Combate à Violência e ao Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes, a ser comemorada, anualmente, na semana do dia 18 de maio, Dia Nacional de
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes.  
Deste modo, a Lei nº 3.523, de 7 de agosto de 2019, é
de autoria da deputada Vanda Monteiro. A semana visa
conscientizar a população, por meio de procedimentos
informativos, educativos e organizativos, para que a sociedade possa conhecer melhor o assunto e debater iniciativas de combate a esse tipo de violência.

FIQUE ATENTO!
A delegada da Delegacia Especializada de
Proteção à Criança e Adolescente, Ana Caroline Braga, destacou o comprometimento do Estado com a causa. “A sanção da lei
com a instituição da Semana de Combate à
Violência e Abuso Sexual contra Crianças e
Adolescentes revela o comprometimento do
Estado com as políticas públicas de proteção
à crianças e adolescentes. É de suma importância a informação e ampla discussão pela
sociedade dessa temática que atinge milhares de vítimas todos os dias. Na prática, traz
o fortalecimento da rede de proteção com o
apoio institucional para adoção de campanhas”, disse. As leis instituídas nesta quarta-feira pelo Governo do Estado seguem anexas.

Avanço na modernização da Segurança Pública é
destaque em regimento interno da SSP publicado
Foi publicado no DOE - Diário Oficial do Estado de
terça-feira, 13 de agosto, o decreto que aprova o Regulamento Interno da Secretaria da Segurança Pública, com
vigência imediata. O documento traz a estrutura orgânica da instituição e atribuições de cada unidade componente da pasta, dentre eles a estrutura da Polícia Civil do
Estado do Tocantins.
Com isso, na estrutura, novidades como a previsão da
Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher 24h,
na Capital, conforme prioridades apresentadas no Plano
Estadual de Segurança Pública e Defesa Social - PESSE,
lançado em 25 de junho, como fruto do esforço conjunto do Poder Público, iniciativa privada e comunidade em
geral para a definição de diretrizes de políticas públicas
na área de segurança para os próximos 10 anos. Também
estão previstas Delegacias Especializadas em Atendimento a Vulneráveis e unidade específica para investigação de desaparecidos, junto à atual Polinter e Capturas.
Sendo assim, o fortalecimento dos serviços de inteligência, também destacados no PESSE é implementado,
com a ampliação das atividades, hoje concentradas na
Diretoria de Inteligência e Estratégia da SSP, para todas
as delegacias de polícia do Tocantins, que realizarão suas
atividades sob a coordenação comum de órgão de inteligência dos quadros da Delegacia-Geral de Polícia Civil.
Deste modo, a descentralização do atendimento do
Instituto de Identificação com a abertura de Núcleos de
Identificação Civil no Distrito de Luzimangues e de Taquaruçu, ofertando os serviços de emissão de carteira
de identidade e de antecedentes criminais em regiões
estratégicas de Palmas e região é também oficialmente
formalizada no Regimento.
Portanto, o secretário de Segurança Pública, Cristiano
Sampaio, comentou em coletiva de imprensa na tarde
de terça-feira, 13 de agosto, a importância da normativa
para o avanço institucional do órgão. “O regimento irá
direcionar e padronizar a atuação de nossos servidores,
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facilitando o fluxo de atuação, mas, principalmente, representa a garantia de transparência dos serviços públicos ao cidadão, que agora saberá onde e como procurar
o seu atendimento de modo qualificado”.

FIQUE ATENTO!
Sobre o modo de elaboração do regimento,
o titular da SSP ressaltou tratar-se de um documento produzido a várias mãos e a partir
de diagnóstico levantado pela instituição por
meio de questionários aplicados aos servidores administrativos e policiais civis, além de
dados estatísticos e da análise de demandas
nas unidades da instituição, visando à efetividade da atuação da Secretaria de Segurança
e da Polícia Civil num cenário de limitados
recursos públicos para aplicação na área em
todo o país.

CONHECIMENTOS REGIONAIS
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para Fundo da Amazônia
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A deputada estadual Claudia Lelis, PV, afirmou que
está preocupada com o futuro dos projetos e programas
que são desenvolvidos pelo Tocantins na área ambiental
com o corte de 300 milhões de coroas norueguesas, o
equivalente a R$ 130 milhões, para ações contra o desmatamento no Brasil. As doações são realizadas desde
2008 pela Noruega para o Fundo Amazônia respondendo por 94% das doações.
Com isso, Claudia Lelis que em 2017 esteve na Reunião Anual do GCF – Força Tarefa dos Governadores para
o Clima e Florestas - na cidade de Balikpapan, Indonésia,
defendeu no evento, a vinda mais recursos para o Estado, e consegui que esses recursos na ordem de USD$
25 milhões fossem disponibilizados para os estados que
fazem parte GCF.
“Vejo um retrocesso enorme na área ambiental com
a corte desses recursos e fico muito preocupada com o
futuro ambiental em nosso Estado, e principalmente dos
projetos ambientais que já estavam em execução, como
o Cadastro Ambiental Rural, e tantos outros que estão
prontos para serem executados”, ressaltou Lelis.
Portanto, a deputada que é do partido verde e presidente da comissão de meio ambiente, turismo e energia
da Assembleia disse ainda “ que é muito sério esse corte
de recursos para toda a luta pelo clima. A Amazônia é
o pulmão do mundo e todos nós dependemos inteiramente da proteção da nossa floresta, e por isso tenho
certeza que essa medida trará sérios danos ambientais
para todos os Estados que compõem a Amazônia Legal”,
afirmou Claudia.
Semarh finaliza projeto de recuperação de nascentes no interior do estado
Foi realizado na segunda-feira, 19 de agosto, o encerramento da quarta etapa do programa de criação do
Comitê de Bacias dos Rios Santo Antônio e Santa Teresa
e revitalização de Bacias Hidrográficas Urbanizadas de

Gurupi. O projeto é um convênio entre a Secretaria de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), a prefeitura de Gurupi e a Universidade de Gurupi (Unirg).
Logo, todo programa teve a coordenação da Semarh. “Os técnicos aqui da Gerência de Apoio à Gestão
de Recursos Hídricos sempre acompanharam de perto
as ações, coordenando a criação do Comitê de Bacias”,
afirmou Aldo Azevedo, diretor de Planejamento e Gestão
de Recursos Hídricos.
Deste modo, foram cinco anos de execução do programa, e durante esse período várias etapas foram concluídas. Inicialmente foi adquirido um micro-ônibus para
facilitar o deslocamento dos acadêmicos nas aulas de
campo, posteriormente houve a estruturação do Comitê de Bacias dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza, e a
aquisição de uma sonda multi parâmetros que mede a
qualidade da água, além de outros utensílios para uso
em laboratório.
Com isso, o encerramento do projeto aconteceu com
a inauguração simbólica das nascentes dos córregos Mutuca, Água Franca e Dois Irmãos. O presidente da Fundação Unirg, Tiago Lopes, falou do entusiasmo com a realização do programa. “Para nós é um motivo de orgulho
e um sinal claro que a gente pode desenvolver outros
projetos futuramente, e a nossa intenção é já começarmos a trabalhar em outros projetos com a interveniência
da nossa instituição de ensino”, ressaltou.
Deste modo, o Plano de Recuperação De Área Degradada (PRAD) é de extrema relevância na estruturação do
projeto. Através dele é possível elaborar um plano mais
preciso de estudo e diagnóstico ambiental onde a fauna
e a flora são analisadas, e após esses estudos vem as práticas e os métodos de recuperação, como por exemplo, o
plantio das mudas com o enriquecimento da vegetação.
As ações de minimização dos danos ao meio ambiente devem ser feitas constantemente. Por outro lado, é
necessário que haja uma sensibilização por parte da população para manter as nascentes cada vez mais cuidadas. “As pessoas precisam ser continuamente educadas e
estimuladas a conservar o meio ambiente. Hoje temos o
recurso água, e precisamos que continue assim, mantendo o recurso hídrico em quantidade e qualidade”, afirmou a professora da Unirg e coordenadora do Projeto,
Nelita Gonçalves.
Com isso, além da revitalização das nascentes, o projeto também buscou levar para a população algumas
melhorias na qualidade de vida e realizou a urbanização
do parque mutuca, que é uma praça localizada no centro
da cidade próximo ao córrego Mutuca. Essa é uma estratégia para conscientizar a população sobre a importância
da preservação.
Portanto, em média 40% dos bairros de Gurupi possuem o curso hídrico que influenciaram diretamente as
ocupações históricas próximas as nascentes, e isso torna
a orientação sobre a preservação ainda mais importante.

