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História da Formação do estado de Tocantins.

No final do século XIX e no decorrer do século XX, a ideia de se criar o Tocantins, estado ou 
território, esteve inserida no contexto das discussões apresentadas em torno da redivisão 
territorial do país, no plano nacional. Mas, a concretização desta ideia só veio com a Constituição 
de 1988 que criou o Estado do Tocantins pelo desmembramento do estado de Goiás.

Ainda no Império, duas tentativas: a defesa de Visconde de Taunay, na condição de deputado 
pela Província de Goiás, propondo a separação do norte goiano para a criação da Província da 
Boa Vista do Tocantins, com a vila capital em Boa Vista (Tocantinópolis), em 1863; e, de modo 
mais concreto, em 1889, com o projeto de Fausto de Souza para a redivisão do Império em 40 
províncias, constando a do Tocantins na região que compreendia o norte goiano.

Nas primeiras décadas da República o discurso separatista sobreviveu na imprensa regional, 
principalmente de Porto Nacional – maior centro econômico e político da época – em periódicos 
como "Folha do Norte" e "Norte de Goiás". A partir da década de 1930 que o discurso retorna 
à esfera nacional.

Após a criação pela Constituição de 1937 dos territórios do Amapá, Rio Branco, Guaporé – atual 
Rondônia – Itaguaçu e Ponta Porã (extintos pela Constituição de 1946), houve também quem 
defendesse a criação do território do Tocantins.

A criação do Estado do Tocantins – 1988

O ano era 1987. As lideranças souberam aproveitar o momento oportuno para mobilizar a 
população em torno de um projeto de existência quase secular e pelo qual lutaram muitas 
gerações: a autonomia política do norte goiano, já batizado Tocantins.

A Conorte apresentou à Assembleia Constituinte uma emenda popular com cerca de 80 mil 
assinaturas como reforço à proposta de criação do Estado. Foi criada a União Tocantinense, 
organização supra-partidária com o objetivo de conscientização política em toda a região norte 
para lutar pelo Tocantins também através de emenda popular. Com objetivo similar, nasceu o 
Comitê Pró-Criação do Estado do Tocantins, que conquistou importantes adesões para a causa 
separatista. "O povo nortense quer o Estado do Tocantins. E o povo é o juiz supremo. Não há 
como contestá-lo", reconhecia o governador de Goiás na época, Henrique Santilo (SILVA, 1999, 
p. 237)

Em junho, o deputado Siqueira Campos, relator da Subcomissão dos Estados da Assembleia 
Nacional Constituinte, redige e entrega ao presidente da Assembleia, o deputado Ulisses 
Guimarães, a fusão de emendas criando o Estado do Tocantins que foi votada e aprovada no 
mesmo dia.

Pelo artigo 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição, em 05 de 
outubro de 1988, nascia o Estado do Tocantins.

A eleição dos primeiros representantes tocantinenses foi realizada em 15 de novembro de 1988, 
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, junto com as eleições dos prefeitos municipais. Além 
do governador e seu vice, foram escolhidos os senadores e deputados federais e estaduais.
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A cidade de Miracema do Norte, localizada na região central do novo Estado, foi escolhida 
como capital provisória. No dia 1º de janeiro de 1989 foi instalado o Estado do Tocantins e 
empossados o governador, José Wilson Siqueira Campos; seu vice, Darci Martins Coelho; os 
senadores Moisés Abrão Neto, Carlos Patrocínio e Antônio Luiz Maya; juntamente com oito 
deputados federais e 24 deputados estaduais.

Ato contínuo, o governador assinou decretos criando as Secretarias de Estado e viabilizando 
o funcionamento dos poderes Legislativo e Judiciário e dos Tribunais de Justiça e de Contas. 
Foram nomeados o primeiro secretariado e os primeiros desembargadores. Também foi 
assinado decreto mudando o nome das cidades do novo Estado que tinham a identificação "do 
Norte" e passaram para "do Tocantins". Foram alterados, por exemplo, os nomes de Miracema 
do Norte, Paraíso do Norte e Aurora do Norte para Miracema do Tocantins, Paraíso do Tocantins 
e Aurora do Tocantins.

No dia 5 de outubro de 1989, foi promulgada a primeira Constituição do Estado, feita nos 
moldes da Constituição Federal. Foram criados mais 44 municípios além dos 79 já existentes. 
Atualmente, o Estado possui 139 municípios.

Foi construída, no centro geográfico do Estado, numa área de 1.024 Km2 desmembrada do 
município de Porto Nacional, a cidade de Palmas, para ser a sede do governo estadual. Em 1º 
de janeiro de 1990, foi instalada a capital.

Geografia do Estado de Tocantins:

O estado do Tocantins  está situado na região Norte do Brasil. É o mais novo dos 26 estados 
do país. Seus limites são os seguintes: Goiás (Sul); Piauí (Leste); Maranhão (Nordeste); Bahia 
(Sudeste); Pará (Noroeste) e Mato Grosso (Sudoeste). A extensão territorial do estado de 
Tocantins é de 277.620,9 km², divididos em 139 municípios. A capital do estado é Palmas.

O relevo do Tocantins é predominantemente formado por planícies, embora sejam encontradas 
planaltos e depressões, principalmente na região sul do estado, com pouca variação de altitude. 
A maior parte do estado não ultrapassa a altitude de 500 metros, em relação ao nível do mar. O 
ponto mais elevado do estado tem 1340 metros de altitude, e fica na Serra das Traíras.

A vegetação predominante no estado é o Cerrado (cobre 90% do território), cujas principais 
características são os grandes arbustos e as árvores esparsas, de galhos retorcidos e raízes 
profundas. O restante do território é constituído pela floresta de transição amazônica, ao norte 
do estado. Nas margens dos Rios Araguaia e Tocantins são encontradas pequenos trechos de 
Mata Atlântica. Mais da metade do território é considerado área de preservação, com destaque 
para a Ilha do Bananal (maior ilha fluvial do mundo) e para o Parque estadual do Cantão, no 
qual os ecossistemas do Cerrado, o Pantaneiro e o Amazônico se encontram.

O clima no estado é tropical. A temperatura média é de 32°C no período de seca (de abril a 
setembro) e de 26°C no período de chuvas (de outubro a março). Na região norte do estado as 
temperaturas médias são cerca de 3°C mais altas do que na região sul.

O Tocantins é um dos estados de maior potencial hídrico do país. Seus principais rios são o 
Araguaia e o Tocantins. A Ilha do Bananal fica no Rio Araguaia. Outros importantes rios da 
região são: rio do Sono, rio das Balsas e rio Paraná.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br6

As principais cidades do estado, além da capital Palmas, São: Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, 
Paraíso do Tocantins, Araguatins, Colinas do Tocantins, Miracema do Tocantins, Tocantinópolis 
e Guaraí.

Economia:

A economia do estado do Tocantins tem como principais atividades o comércio e os serviços, a 
pecuária e a agricultura de subsistência. O Produto Interno Bruto – PIB (R$ 11.094 milhões em 
2007) corresponde a 0,42% da riqueza gerada em todo o país nesse período. O PIB per capita 
do Tocantins está entre os três menores da região norte (R$ 8.920,73 em 2007) (AMARAL; 
NASCIMENTO, 2010).

Comércio e serviços estão concentrados na capital do estado, Palmas e nas cidades ao longo 
da Rodovia Belém-Brasília. A atividade pecuária se concentra no vale do Araguaia, sendo 
principalmente voltada para a criação de gado para corte e de suínos. Esses são os principais 
artigos exportados pelo estado. Na agricultura, destaca-se o cultivo do arroz. São cultivadas 
também a soja, feijão, milho, mandioca e cana-de-açúcar.

O potencial mineral do Tocantins é variado, embora não esteja sendo explorado. No estado 
são encontrados: ouro, bauxita, cassiterita, calcário e gesso. Assim, o extrativismo mineral está 
restrito a extração do cristal de rocha. Em relação ao extrativismo vegetal, destaca-se a extração 
de madeira de lei, principalmente o mogno, babaçu, pequi, mamona e castanha-do-pará.

Encontre a faculdade certa para você

Concentradas na capital, Palmas, e nas cidades de Araguaína, Paraíso do Tocantins, Porto 
Nacional e Gurupi, as indústrias do Tocantins produzem principalmente para o mercado interno, 
e são de pequeno ou médio porte. As agroindústrias e indústrias alimentícias predominam, 
embora também sejam encontradas fábricas de móveis, calcário, cimento, telhas, tijolos, 
manilhas, madeiras para construção. As microempresas são encontradas em maior quantidade.

O turismo em Tocantins está relacionado às belezas naturais do estado, se constituindo, dessa 
forma, em ecoturismo. A principal atração do estado é a Ilha do Bananal, maior ilha pluvial do 
mundo. Na Ilha, os rios e a Lagoa Grande (entre as maiores do Brasil), despertam o interesse 
de turistas, inclusive do exterior. Além da Ilha do Bananal, as regiões com potencial turístico no 
estado e suas principais atrações são as seguintes: Região turística de Palmas (as cachoeiras nas 
serras e as praias às margens do rio Tocantins); Região turística do Bico – (a fauna encontrada 
entre os rios Tocantins e Araguaia); Região turística dos Lagos – (praias, pesca e trilhas às 
margens do rio Araguaia); Região turística das Termas e Gerais – (serras, morros e rios de águas 
cristalinas).



Atualidades do TO – Prof. Luciano Teixeira

www.acasadoconcurseiro.com.br 7

Pecuária:

A Luta pela terra:

De acordo com as discussões realizadas na seção sobre "questão agrária e campesinato", a 
luta pela terra e a consequente criação de assentamentos é uma forma de recriação do 
campesinato. As ocupações constituem um momento da luta pela terra. Como resposta às 
ações dos movimentos socioterritoriais, os governos criam assentamentos rurais que, em 
princípio, constituem a conquista da terra. Os assentamentos significam uma nova etapa da 
luta: o processo pela conquista da terra. Ainda é necessário conquistar condições de vida e 
produção na terra; resistir na terra e lutar por um outro tipo de desenvolvimento que permita o 
estabelecimento estável da agricultura camponesa.

No Brasil, a ocupação é a principal estratégia de luta pela terra realizada pelos movimentos 
socioterritoriais camponeses.
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Bico do Papagaio:

A região do Bico do Papagaio localiza-se no extremo norte do Estado do Tocantins, está 
compreendido entre os rios Araguaia, a Oeste, e Tocantins, a Leste; fazendo fronteira entre o 
Estado do Pará, a Oeste, e Maranhão, a Leste.

Encontra-se na transição geográfica entre o cerrado do Centro-Oeste e a floresta Amazônica; os 
Rios Tocantins e Araguaia. Vastas extensões de terra adequadas para a agricultura e a pecuária 
são partes da riqueza do Estado, a disputa pela posse dessa terra, porém, é a causa de graves 
conflitos envolvendo fazendeiros e posseiros. 

Na região do Bico do Papagaio, no norte do Estado do Tocantins, o problema é explosivo, com 
frequentes emboscadas e mortes. 
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Atualidades:

Governo adia metade dos pagamentos do abono salarial para o ano que vem

Cerca de metade dos trabalhadores com direito ao abono salarial de 2015 só receberão o 
benefício no próximo ano. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(Codefat) aprovou a extensão do calendário de pagamento. A mudança fará o governo 
economizar R$ 9 bilhões neste ano.

Em vez do cronograma tradicional de pagamento, de julho a outubro, o abono será pago em 
12 meses, de julho deste ano até junho de 2016. Do total de R$ 19,1 bilhões previstos, R$ 
10,1 bilhões serão desembolsados neste ano. A medida foi aprovada pelo conselho, que reúne 
representantes do governo, dos empresários e dos trabalhadores, em reunião na manhã de 
hoje (2).

Neste ano, o governo tinha tentado restringir a concessão do abono salarial, destinado ao 
trabalhador com carteira assinada, que ganha até dois salários mínimos e que trabalhou pelo 
menos 30 dias. O Congresso chegou a aprovar a Medida Provisória 665, que previa a concessão 
do benefício a quem tinha trabalhado pelo menos 90 dias, mas a presidenta Dilma Rousseff 
vetou o dispositivo, após acordo com os senadores. Parte dos parlamentares alegava que a 
restrição era inconstitucional.

A extensão do calendário de pagamentos ajudará o governo a reduzir os gastos para cumprir a 
meta de superávit primário – economia para o pagamento dos juros da dívida pública – de R$ 
66,3 bilhões em 2015 (1,1% do Produto Interno Bruto, soma das riquezas produzidas no país).

Originalmente, o governo pretendia economizar R$ 16 bilhões com as novas regras do seguro-
desemprego e do abono salarial. Com as mudanças no Congresso, a economia havia caído para 
R$ 5 bilhões.

Por enquanto, a ampliação do prazo de pagamento só vale para os benefícios de 2015. O 
calendário de pagamento do abono salarial de 2016 só será discutido pelo Codefat na reunião 
do próximo ano. O novo cronograma foi aprovado por 10 votos a 7. Os votos contrários vieram, 
na maior parte, dos representantes dos trabalhadores.

A decisão desagradou às centrais sindicais. Em nota, a Força Sindical criticou a extensão do 
calendário, classificando a mudança de retirada de direitos dos trabalhadores. “Não satisfeito 
com todas as dificuldades impostas à classe trabalhadora brasileira, como a redução de direitos 
trabalhistas e previdenciários, conquistados ao longo dos anos, o governo vem, agora, com outra 
pedalada para cima dos trabalhadores, penalizando, desta forma, milhares de trabalhadores de 
menor renda”, criticou a entidade.

Na reunião de hoje, o Codefat também aprovou o orçamento do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT) para 2016. No próximo ano, o fundo contará com R$ 76,4 bilhões, uma queda 
de 7,21% em relação ao orçamento de 2015 (R$ 82,4 bilhões). O valor leva em conta um aporte 
de cerca de R$ 4 bilhões do Tesouro Nacional ao fundo.

Formado por parte da arrecadação do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), o FAT custeia o pagamento do seguro-
desemprego e do abono salarial e financia cursos de qualificação profissional.
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O Codefat elegeu ainda o novo presidente, Virgílio Carvalho, da Federação Nacional de Turismo, 
seguindo a política de alternar representantes dos trabalhadores e dos patrões. Ele substitui, 
no cargo, o sindicalista Quintino Servero.

Em nota, o Ministério do Trabalho informou que a mudança no calendário foi necessária para 
garantir a saúde financeira do FAT e proteger o patrimônio dos trabalhadores. “Mais pessoas, 
nos últimos 12 anos, ingressaram no mercado de trabalho, saltando de 23 milhões para 41 
milhões de formais. Isso passou a exigir um aumento progressivo e concentrado do desembolso 
do FAT para atender ao benefício”, informou a pasta. (EBC-Agência Brasil)

Agricultura:

Com investimentos de R$ 187,7 bilhões em crédito para o produtor rural alavancar a produção 
de alimentos no país, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia Abreu, 
juntamente com a governadora em exercício, Claudia Lelis, lançou nesta quinta-feira, 25, na 
sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (Faet), em Palmas, o Plano 
Agrícola e Pecuário 2015/2016.

De acordo com Katia Abreu, o plano garante um volume ainda maior de recursos que nos anos 
anteriores, com especial atenção ao custeio e à comercialização da safra e ao fortalecimento do 
médio produtor rural. A ministra afirmou ainda que a ampliação da classe média rural é um dos 
principais objetivos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

“O intuito é alçá-los a condições em que possam ter acesso a máquinas agrícolas e melhor 
tecnologia, resultando em maiores índices de produtividade e colaborando em maior escala 
com a economia brasileira”, garantiu.

A governadora em exercício, Claudia Lelis, elogiou a iniciativa da presidente Dilma Rousseff 
em abrir o crédito a milhões de brasileiros, possibilitando aos agricultores de todo o país o 
investimento na produção de alimentos e insumos. Ela lembrou também que há mais de 50 
mil famílias no Estado enquadradas como produtores rurais de médio e pequeno porte e que o 
Tocantins tem muito a ganhar com o Plano Agrícola e Pecuário.

De acordo com a governadora em exercício, os investimentos são estratégicos para que o País 
consiga continuar aumentando a sua produção e garantindo a oferta de alimentos de qualidade, 
com preço justo, para todos.

“O governador Marcelo Miranda, juntamente com toda equipe de Governo, e aqui destaco o 
trabalho incansável do secretário de Agricultura e Pecuária, Clemente Barros, vem buscando 
alavancar projetos e ações de fomento à produção agrícola do Estado. Temos uma safra de 
grãos forte e que a cada ano vem aumentando sua produção”, concluiu Claudia Lelis.

Produtor Rural

O presidente do Sindicato Rural de Pedro Afonso, Edmar Correa de Oliveira, avaliou como muito 
positivo o lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2015/2016.
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“Vejo esse plano com bons olhos, porque o país passa por um momento de recessão e cortes e 
mesmo assim o Governo resolveu aumentar os recursos para a agricultura e pecuária, apontado 
e apostando que esse segmento tem força para ajudar o Brasil a sair dessa crise econômica”, 
comemorou.

Matopiba
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No evento, foi destacado ainda a importância do Matopiba para o desenvolvimento agrícola do 
Estado, já que ele representa a nova fronteira agrária brasileira e será responsável por 9,7% da 
produção de grãos prevista para o país na safra 2014/2015. A região conta com uma área de 
cerca de 73 milhões de hectares, da qual 38% pertencente ao Estado do Tocantins.

A região do Matopiba abrange os Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

Na sessão matinal desta quarta-feira, (10), o deputado estadual Ricardo Ayres apresentou 
requerimento que pede o envio de expediente ao Governo do Estado a fim de que se realize a 
Feira Estadual da Agricultura Familiar do Tocantins.

O deputado salienta que a Feira Agrotecnológica do Tocantins (Agrotins), já cumpre relevante 
papel neste contexto. E para Ayres, um destaque maior na agricultura familiar durante a 
Agrotins ampliará ainda mais sua relevância.

“Além, é claro, de criar a Feira Estadual da Agricultura Familiar do Tocantins em data distinta 
que dará mais visibilidade e valorização aos pequenos produtores que se utilizam da agricultura 
familiar para a subsistência e auto-emprego”, disse o parlamentar.

Ayres ressalta na sua justificativa que a agricultura familiar de subsistência apresenta uma saída 
para o desemprego e o subemprego no meio rural, o que é uma realidade com o processo de 
mecanização da produção agrícola.

“Os trabalhadores com pouca  formação agrícola passaram a se ocupar de atividades difíceis de 
se mecanizar como a colheita de certas culturas”, diz o parlamentar no requerimento.

Utilidade Pública

Na mesma sessão, Ayres ainda apresentou Projeto de Lei a fim de que declare de Utilidade 
Pública Estadual, a Associação dos Agricultores e Agricultoras familiares do acampamento Bela 
União. Sediada em Dianópólis, no Sudeste do Estado, a entidade, criada em 2006, tem como 
objetivo promover o desenvolvimento da comunidade através da realização de obras e ações e 
investir na integração agrícola das famílias.

A declaração de utilidade pública, se aprovada pelos pares, somente ocorre após o exame da 
documentação comprobatória determinada por lei. A utilidade pública respalda a entidade 
para o melhor desenvolvimento das suas atividades.

Educação:

Retrocesso

Um retrocesso na educação de Palmas foi proposta pelo Secretário de Educação, Danilo Melo 
(PSB), visando reducação nos “gastos” da pasta, e foi aprovada pelos vereadores da base do 
prefeito Carlos Amastha (PP).

Após polêmica gerada na discussão, principalmente capitaneada pelos vereadores Professor 
Junior Geo e Joaquim Maia (PV), os vereadores governistas aprovaram na sessão extra de quarta-
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feira, 1º de julho, um projeto da Prefeitura de Palmas que propõe  o Programa Salas Integradas 
na Secretaria Municipal de Educação, criando 320 cargos de monitores de desenvolvimento 
infantil e mais 50 de monitor de atividade ampliada, todos com exigência apenas do ensino 
médio para substituir professores do magistério. Cada monitor receberá por mês R$ 1 mil com 
carga horária de 40 horas.

O problema é que, de acordo com o projeto, os monitores, de nível médico, substituirão 
professores com curso supeior nas escolas do município.

De acordo com o projeto, a prefeitura poderá “contratar temporariamente, por interesse 
público, mediante a realização de processo seletivo simplificado para o preenchimento de vagas 
e cadastro de reserva no âmbito da secretaria municipal da Educação”. Os contratos serão de 
um ano podendo ser prorrogáveis por mais um.

Antes da votação Junior Geo, Joaquim Maia e até vereadores da base que não compreenderam 
o projeto num primeiro momento chamaram o secretário de educação de Palmas, Danilo de 
Melo Souza, para explicar o teor da propositura.

Vereadores alegam que o secretário teria dito que se não baixar os custos a Prefeitura de 
Palmas pode no final do próximo ano ter que recorrer à demissão de concursados.

“Foi um equívoco e falta de conhecimento por parte do secretário de afirmar uma aberração 
dessa. Onde já se viu demitir concursado neste País por causa de falta de recurso de pessoal”, 
disse o vereador Junior Geo. Segundo o vereador, o secretário deve ter se equivocado.

“A prefeitura vai substituir professores de magistério por monitores. Com esse projeto vai 
permanecer apenas um professor por sala de Cmei e demais professores serão substituídos por 
monitores! é uma estratégia para diminuir folha da Educação, ele vê a Educação como gasto 
e não como investimento”, disse Junior Geo, vereador da área da Educação, ao questionar a 
formação e especialidade dos monitores que serão contratados para lidar com as crianças.

Votaram contra os vereadores Joaquim Maia, Junior Geo e Lúcio Campelo, todos da oposição. 
O impacto com as novas contratações será de R$ 370 mil por mês e R$ 4,4 mi por ano.

O projeto

A prefeitura institui no projeto que cabe à pasta da Educação a cada ano os critérios de 
priorização de acordo com a realidade local de cada escola municipal. O projeto especifica 
algumas atribuições dos novos contratados como fazer atividades de recreação com os alunos, 
auxiliar na higiene pessoal dentre outras atividades de auxílio. (Fonte: Conexão Tocantins/Foto: 
Divulgação Internet).
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