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Folha Capital
O JORNAL DE QUEM CONSTRÓI O TOCANTINS

Tocantins se destaca e ocupa primeira 
posição na abertura de empresas no Brasil

EMPREENDEDORISMO

Foto: Tharson Lopes

“EMPRESA MORHENA OFERTA VAGAS EXCLUSI-
VAS PARA PCDS E REABILITADOS PARA ATUAR 
NAS ÁREAS DA LIMPEZA E ADMINISTRATIVA. 
NÃO É NECESSÁRIO TER EXPERIÊNCIA. ENVIAR 
CURRÍCULO PARA: RH.TO@MORHENA.COM.BR“
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Destaque na abertura de empresas, o Tocantins foi o estado que apre-
sentou o maior crescimento percentual de empresas abertas no primeiro 
quadrimestre de 2022. O estado apresentou o maior crescimento no país 
nos quatro primeiros meses do ano.
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Concessionária oferece desconto de até 50% para 
clientes colocarem as contas de energia em dia 

ENERGIA ELÉTRICA

Organizar a vida financeira 
é o desejo de muitos brasile-
iros. Pensando nisso e para 
atender às necessidades dos 
clientes, a nova campanha 
de negociação da Energisa 
oferece condições facilita-
das de pagamento. Entre as 
condições de negociação está o 
parcelamento em até 24 vezes. 
Os clientes também podem 
optar por pagar as contas de 
energia no cartão de crédito. 
Além disto, os clientes que 
optarem pelo pagamento à 
vista, terão isenção de 100% 
em juros de mora, multa e 
correção monetária. Nesta 
condição, a redução pode 
chegar até 50% do valor pen-
dente. 

Nos últimos dois anos, as 

opções de negociação da dis-
tribuidora contribuíram para 
que cerca de 83 mil famílias 
tocantinenses colocassem as 
contas de energia em dia. A 
coordenadora comercial da 
Energisa, Narjara Bolentini, 
frisa que a empresa está aberta 
a encontrar a melhor solução 
em parceria com o cliente. 
“O número de negociações 
mostra que as soluções estão 
dando resultado e o cliente 
está conseguindo reorganizar 
os débitos de energia”, afirma 
a coordenadora. 

“Uma das grandes vanta-
gens é acessibilidade e flexi-
bilidade, com parcelamentos 
que cabem no bolso dos cli-
entes. Toda negociação pode 
ser feita pelo WhatsApp Gisa 

Divulgação

EDUCAÇÃO

Para  estabelecer estratégias de 
desenvolvimento econômico, a 
Secretaria da Indústria, Comér-
cio e Serviços (Sics) recebeu o 
Serviço Social do Transporte e 
o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Transporte formam 
(Sest/Senat), em encontro que 
debateu a aplicação de projetos 
de qualificação para os setores 
de transporte e serviços, no 
que se refere às áreas do agro-
negócio, turismo e mineração 
no Tocantins. A ação objetiva 
promover cursos profissionali-
zantes para que a população do 
estado atenda as demandas do 
mercado.
 Também participaram 
da reunião as equipes técnicas 
da Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Aquicultura (Seagro), 
Secretaria da Cultura e Turismo 
(Sectur), Agência de Mineração 
do Estado do Tocantins (Ameto) 
e Departamento de Trânsito do 
Tocantins (Detran). Na ocasião 
foram apresentadas as principais 
dificuldades encontradas por 
empreendimentos dos setores, 
no que se refere a busca de mão 
de obra qualificada.
 Para o presidente da 
Ameto, Mauro Mota, a iniciativa 
permitirá o crescimento do seg-
mento da mineração, uma vez 

que o Tocantins estará equipado 
com a mão de obra necessária 
para atender as reivindicações 
do setor. “As empresas de mine-
ração demandaram à agência 
sobre as qualificações de mão 
de obra e nós estamos buscando 
atender essa necessidade. Já 
fizemos parcerias com a Unitins 
e o IFTO, com o objetivo de 
qualificar trabalhadores e a par-
ceria com Sest/Senat contribuirá 
ainda mais com a formação das 
pessoas e com o fortalecimento 
econômico do estado, auxiliando 
na criação de empregos que 
atenderão as demandas das 
empresas da mineração e de 
outros setores”.
 Na reunião, foram esta-
belecidos encaminhamentos 
para o levantamento dos princi-
pais cursos profissionalizantes 
a serem aplicados, além do 
quantitativo da demanda de 
mão de obra por setor e região. 
“Ao estabelecermos esses parâ-
metros, conseguiremos de forma 
conjunta aplicar medidas que 
não apenas atenderão as deman-
das do empreendedor, mas que 
também contribuirão com a 
empregabilidade e a descentra-
lização da atividade econômica 
no Tocantins”, afirmou o gestor 
da Sics, Carlos Humberto Lima.

Qualificação de mão de obra é 
pauta em reunião na Secretaria 
da Indústria, Comércio e Serviços

ou outros canais de atendi-
mento”, enfatiza Narjara. 

As facilidades de nego-
ciação já estão valendo para 
todos os clientes do Tocan-
tins. Interessados que estejam 
com contas em atraso podem 
entrar em contato pelos canais 
digitais de atendimento, sem 
precisar sair de casa. É preciso 
ter em mãos os documentos 
pessoais (CPF e RG) e uma 
conta de energia para que 
seja informada a UC (Unidade 
Consumidora).  

Como negociar  
Para agilizar o processo 

de negociação, o cliente pode 
acessar o link que dá acesso 
direto à GISA (www.gisa.
energisa.com.br), em seguida 
escolhe ‘Tocantins’ e a opção 
‘Parcelamento’.  

Se preferir, o cliente também 
pode negociar seus débitos 
pelo site. Para tanto, basta 
acessar a Agência Virtual 
em https://www.energisa.
com.br/paginas/login.aspx, 
realizar o cadastro e selecionar 
a opção ‘Negociar Dívida’. Já 
no APP Energisa On, é só clicar 
no ícone Parcelamento.   

Canais Energisa   

Aplicativo Enegisa On (dis-
ponível no Google Play ou 
App Store do celular)      

Site: energisa.com.br        

WhatsApp (Gisa): www.gisa.
energisa.com.br  

Call Center: 0800 721 3330

EMPRESA AMPLIA OPÇÕES DE CRÉDITO PARA OS CLIENTES, QUE CONTAM COM ALTERNATIVAS 
DE PARCELAMENTO EM ATÉ 24 VEZES E DESCONTO DE 100% DE JUROS E MULTAS 

Foto:  Matheus Alcântara/ Estado do Tocantins

NA OCASIÃO FORAM DEBATIDAS INICIATIVAS PARA 
ATENDER DEMANDAS DE QUALIFICAÇÃO NO TOCANTINS
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Por: Matheus Dias

Destaque na abertura de 
empresas, o Tocantins foi o 
estado que apresentou o maior 
crescimento percentual de 
empresas abertas no primeiro 
quadrimestre de 2022. O estado 
apresentou o maior crescimento 
no país nos quatro primeiros 
meses do ano.

De acordo com o boletim 
“Mapa de  Empresas” ,  do 
Ministério da Economia, no 
último quadrimestre, foi regis-
trado um aumento de 28,6% em 
comparação com os últimos 4 
meses de 2021.

Com 13.935 empresas abertas, 
o Tocantins registra um aumento 
de 4% no 1º semestre de 2022, em 
relação ao mesmo período do ano 
passado. Comércio, Indústrias 

de transformação e atividades 
administrativas figuram entre os 
ramos que mais tiveram abertura 
de empresas. A maior parte dos 
novos CNPJs foi aberta nas cat-
egorias de Microempreendedor 
Individual (MEI), seguido por 
Microempresa (ME) e Empresa 
de Pequeno Porte (EPP).

O presidente da Junta Comer-
cial do Tocantins (Jucetins), José 
Aníbal, destacou as medidas 
para desburocratização da aber-
tura de novos negócios como 
principal fator contribuinte para 
o crescimento do estado nesta 
área. “A transformação digital 
feita pela a Jucetins atrai o inves-
tidor para abrir sua empresa no 
Tocantins, pois encontra aqui 
menos entraves e mais segu-
rança”, destaca o presidente. 

O empresário Rafael Torres 

abriu em junho deste ano, sua 
empresa no ramo de venda de 
produtos e materiais de lim-
peza e execução de limpeza em 
Palmas, e destacou a rapidez do 
procedimento. “Eu achei o pro-
cesso muito rápido. Pelo motivo 
que eu contratei o escritório de 
contabilidade, só encaminhei os 
documentos que ele precisava e o 
resto do processo foi rápido, bem 
tranquilo. Não vi tanta burocra-
cia”, frisa o empresário. 

A Jucetins acredita que com o 
passar do tempo, o procedimento 
deverá ficar ainda mais rápido 
e prático, graças ao Simplifica 
Tocantins, plataforma que uni-
fica os processos de formalização 
de empresas, que ainda está 
sendo aprimorado para oferecer 
mais agilidade no ambiente de 
negócios no estado.

Tocantins se destaca e ocupa primeira 
posição na abertura de empresas no Brasil
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ICMS

Divulgação

A redução no preço de alimentos 
industrializados deve ser imediata após 
a redução de 75% na alíquota do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). A medida provisória com o incen-
tivo foi publicada no início desta semana 
pelo governo estadual e também vale para 
itens automotivos e ração para animais 
de estimação, entre outras categorias de 
produtos.

A estimativa é que nos próximos dias 
os consumidores possam ver uma redução 
dos preços nos supermercados.

“A medida tem efeito imediato. Os con-
tribuintes de modo geral podem estabelecer 
sua planilha de preços considerando essa 
substancial redução concedida por meio de 
crédito presumido ou crédito outorgado. 
A expectativa é que haja reflexos positivos 
para a população, com preços menores, de 
forma imediata”, explicou o Jorge Couto, 
auditor fiscal e assessor técnico da Sefaz.

O texto da MP diz que o governo 

concederá incentivo de 75% sobre o valor 
apurado do ICMS na operação própria 
com autopeças, pneumáticos, câmaras 
de ar, protetores de borracha, conservas, 
enlatados, embutidos e semelhantes, aves 
abatidas e produtos comestíveis resul-
tantes da sua matança, suínos e produtos 
comestíveis resultante de sua matança e 
ração para animais domésticos.

Especialistas explicam que, na prática, 
quando os itens forem vendidos para o 
cliente final, o empresário deverá aplicar o 
desconto de 75% no valor da alíquota sobre 
cada mercadoria especificada. O valor da 
redução vai depender da alíquota de cada 
produto.

“A Secretaria da Fazenda, em um 
esforço fiscal, inclusive, estabeleceu essa 
redução justamente para desonerar as 
mercadorias, em especial os alimentos”, 
explicou o auditor.

Segundo ele, a perda de receita deve 
ser compensada com outras medidas. 
“Com a adoção de medidas para otimizar 
a arrecadação, a fiscalização, o aumento do 

consumo movimentando a economia do 
estado espera-se que haja uma compen-
sação de forma natural.”

Outras reduções
No início deste mês, o governo do 

Tocantins publicou uma Medida Pro-
visória que trata sobre o ICMS da gasolina 
e do etanol. O texto assinado pelo gover-
nador Wanderlei Barbosa (Republicanos) 
e publicado no Diário Oficial reduz a 
alíquota dos combustíveis de 29% para 
18%.

Na prática, o consumidor já sente 
os reflexos dessa medida. O valor da 
gasolina, por exemplo, chegou a quase 
R$ 8 nas bombas dos postos em Palmas. 
Atualmente, o litro do produto pode ser 
encontrado a R$ 5,85.

Na última quinta-feira (14) foi publi-
cada outra medida provisória que reduz 
a alíquota do ICMS da energia elétrica no 
Tocantins de 25% para 18%. A MP entrou 
em vigor e vai valer até o dia 31 de dezem-
bro de 2022.

Desconto na alíquota do ICMS 
de alimentos deve ter efeito 
imediato nos mercados; entenda

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Taipas-TO, através da Comissão Permanente de 
Licitações, torna público, e comunica aos interessados que fará realizar a 

seguinte licitação:

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 009/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ODONTOLÓGICOS,  MATERIAIS 
MÉDICOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDIMENTO 
AOS USUÁRIOS DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAIPAS-TO,-
CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TER-
MO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
Data e Horário de Realização: 05/08/2022 ÀS 08:00HS
Informações Gerais: O edital e seus anexos encontram-se a disposição no 
portal da transparência da Prefeitura Municipal, através do link: www.taipas.
to.gov.br/index.php/licitacoes-e-contratos, via ou via e-mail: cpltaipas@hot-
mail.com e ainda na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Taipas-TO, 
fone: (63) 33382-1106.

Taipas-TO.  25/07/2022

ALEXANDRE MARTINS BARBOSA
Pregoeiro 

JUSTIÇA ESTADUAL. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. SECRETARIA JU-
DICIAL UNIFICADA DAS VARAS CIVEIS DA COMARCA DE PALMAS. Edital Nº 
5598441. EDITAL DE CITAÇAO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. O Excelentíssi-
mo Senhor Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito Auxiliar da 6ª Vara Cível 
de Palmas, no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos 
quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 6ª Vara 
Cível de Palmas/TO, tramita o processo de nº. 0037623-42.2017.8.27.2729. Classe: Exe-
cução de Título Extrajudicial, proposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, 
em desfavor de BRUNO MUNIZ COSTA, ALYSSON MUNIZ COSTA e ENERGYN DO 
BRASIL LTDA, e que por este meio, procede a CITAÇAO da parte Executada, na pessoa 
de seus � adores ALYSSON MUNIZ COSTA e BRUNO MUNIZ COSTA, atualmente em 
endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, 
para que PAGUEM, no prazo de 03(três) dias, O PRINCIPAL E COMINAÇOES LEGAIS 
ou ofereça bens à penhora su� cientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de 
lhe ser penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução, 
sendo o valor dado a causa de R$ 1.119.002,62 (um milhão, cento e dezenove mil, dois 
reais e sessenta e dois centavos). Fica ADVERTIDA a parte EXECUTADA  de que lhe 
será nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação, conforme determinado 
no Despacho do evento 54. OBSERVAÇOES: O presente edital foi expedido para que 
chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que 
uma via será a� xada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no 
Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão 
disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta 
acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através 
do link: eproc – Consulta Publica :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à con-
sulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante 
autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e trans-
parente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e pratico. Após fazer o 
login, será redirecionado para a pagina de consulta pública, bastando inserir o numero 
e a chave do processo 899261708817 para acesso integral. Eu, Gabriel Antonio Broglio, 
Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Uni� cada das Varas Cíveis de Palmas, que 
digitei, conferi e atesto ser autentica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lança-
da. Palmas/TO, 10 de Junho de 2022.
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COCA-COLA

Para comemorar os 80 anos 
de presença na vida dos consum-
idores brasileiros, a Coca-Cola 
lança hoje (21) a campanha Dese-
jos para o Futuro. Com objetivo 
de promover um amanhã que 
traga o melhor do passado, a 
estratégia da campanha contem-
pla, além de um filme inédito, 
ações, peças digitais e uma logo 
celebrativa para a data.

Com origem em Atlanta, 
nos Estados Unidos, em 1886, 
a Coca-Cola começou sua 
expansão global rapidamente. 
Em 1942, a marca chegou ao 
Brasil, Argentina e Bolívia. Hoje, 
presente em mais de 200 países, 
seu foco é inovação de portfólio, 
impacto social e compromisso 
sustentável. 

“Completar 80 anos é um 
marco único e significa, além do 
orgulho e da responsabilidade 
de estar na mesa das pessoas 
ao longo de tantos anos, criar 
laços com quem acredita em 
nosso propósito de refrescar 
o mundo e fazer a diferença”, 
comenta Silmara Olívio, dire-
tora de Relações Corporativas 
Cone Sul na Coca-Cola América 
Latina.  “Fizemos parte dos 
momentos especiais dos nossos 
consumidores e queremos que 
todos eles possam idealizar e 
construir conosco a história 
dos próximos anos para que 
seja possível continuarmos a 
contribuir com a transformação 
das comunidades e do planeta”, 
finaliza a executiva.

Criado pela agência NSB 
Argentina, o filme convoca os 
consumidores para descobri-
rem, junto à Coca-Cola, seus 
desejos para o futuro, assim 
como comemorar esse momento 
especial no país, e conta com 
talentos locais em sua produção 
para aproximar a comunicação 
dos consumidores brasileiros.

 Durante o vídeo, adultos 
e jovens retratam momentos 
de felicidade e oportunidades, 
atrelados ao portfólio de bebi-
das da Coca-Cola que passou 
por transformações ao longo 

Campanha inédita da Coca-Cola 
comemora seus 80 anos no Brasil

desses 80 anos – passando de 
uma companhia de refrigerantes 
para uma empresa de bebidas 
diversas, com nove categorias 
e mais de 200 produtos, entre 
sucos, águas, bebidas vegetais, 
alcoólicas, esportivas e chás. 
Frases como “criar cada vez mais 
oportunidades”, “crescer em um 
local mais sustentável” e “por 
um futuro que traga o melhor 
do passado” são destacadas para 
reforçar os valores e compromis-
sos da marca.

 “Como anunciantes, consum-
idores e fãs da marca Coca-Cola 
e seus produtos, participar desta 
campanha foi um desafio e um 
prazer para nossa agência. Após 14 
anos de trabalho com a empresa, 
fazer parte das comemorações de 
seus 80 anos é algo que nos enche 
de orgulho”, comenta a CEO & 
diretora de Serviços ao Cliente 
da NSB, Sabrina Ortega Marengo 
sobre a produção do filme.

 Disponível a partir desta 
quinta-feira (21), a campanha 
será veiculada via mídias digitais 
dos três mercados que celebram 
a data, além dos canais sociais da 
marca. Para conhecer a campanha, 
acesse aqui.

Sobre a Coca-Cola Bandeirantes

A Coca-Cola Bandeirantes é 
uma empresa do segmento de 
bebidas do Grupo José Alves 
que atua nos estados de Goiás 
e Tocantins há mais de 35 anos. 
Fundada em 1987, emprega 
mais de 2.700 colaboradores 
diretos e 5.000 indiretos. A 
empresa possui um centro 
produtor situado no município 
de Trindade, em Goiás, com 
nove centros de distribuição 
nas cidades de Palmas, Gurupi, 
Itumbiara, Uruaçu, Anápolis, 
Dianópolis, Rialma, Porangatu, 
Morrinhos e três Crossdock-
ing nas cidades de São Luís 
de Montes Belos, Rio Verde e 
Aparecida de Goiânia. Atende 
diretamente 228 cidades e mais 
de 33.400 pontos de vendas.

Produz, distribui e vende de 
forma exclusiva em sua área de 
atendimento, os refrigerantes 
da Coca-Cola Brasil, além do 
suco Del Valle Frut. Distribui 
e vende de forma exclusiva 
para sua área de atendimento, 
as cervejas da Heineken Brasil, 
as Cervejas do Grupo Cerve-
jeiro Hijos de Rivera com a 
marca Estrella Galícia, os sucos, 

chás, energéticos, isotônicos, 
hidrotônicos e Bebidas a base 
de Soja (Ades) da Coca-Cola 
Brasil e as águas minerais da 
Crystal Acqua Lia. Realiza 
também a distribuição das 
marcas Monster Company, 
com o energético Monster e 
a bebida de alta performance 
Reign.

Como a sustentabilidade é 
um compromisso da empresa, 
ela investe fortemente em pro-
jetos socioambientais, como 
o Projeto Coletivo Online, 
capacitação de jovens das 
classes C, D e E para o mercado 
de trabalho, Programa Reciclar 
pelo Brasil/Logística Reversa, 
no apoio às cooperativas de 
reciclagem com o incentivo 
a reciclagem de embalagens 
PET. A previsão para 2030 
é que 100% das embalagens 
colocadas no mercado sejam 
recolhidas (logística reversa), 
além de aumentar a eficiência 
do consumo de recursos natu-
rais: água e energia, reduzir a 
emissão de carbono, promover 
o desenvolvimento de embal-
agens sustentáveis e suportar 
a expansão e continuidade do 
negócio.

FILME PRODUZIDO PELA AGÊNCIA NSB CONVIDA AS PESSOAS A FESTEJAREM O MARCO E DESCOBRIREM 
SEUS DESEJOS PARA O FUTURO
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AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 05/2022.
A ACCEI do Centro Municipal de Educação Infantil Prof.ª Juscéia Garbelini por meio da Comissão Perma-
nente de Licitação, torna público que fará realizar às 14h00min  do dia 11 de Agosto de 2022, na Sala dos 
Professores, do Centro Municipal de Educação Infantil Pequenos Brilhantes, localizado na Quadra 403 Nor-
te, APM 38, Alameda 01, Palmas, Estado do Tocantins, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO 
n.º 05/2022, do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando aquisição  e instalação de equipamentos de 
ares-condicionados tipo Split High Wall para a referida Unidade de Ensino, de interesse do Centro aMunici-
pal de Educação Infantil Prof.ª Juscéia Garbelini, Processo n.º 2022009014. O Edital poderá ser examinado 
ou retirado pelos interessados até o terceiro dia anterior à data da sessão de licitação no Centro Municipal 
de Educação Infantil Pequenos Brilhantes, no endereço acima citado, no horário de 13h30min às 17h30min, 
em dias úteis, ou no endereço eletrônico: http://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/EDITAL-
-TP-ÁR_CONDICIONADO-PROFª_JUSCÉIA_GARBELINI.pdf.  Mais informações poderão ser obtidas 
pelo telefone (063) 98443-5327, ou no e-mail  cmeiestacaocrianca@semed.palmas.to.gov.br .

Palmas/TO, 25 de Julho de 2022.

Paula Rayane Cavalcante Uchôa
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ENERGIA ELÉTRICA

Com o intuito de fortalecer a luta pela 
igualdade racial e promover ações 
culturais sobre a cultura e resistência 
da população negra no Brasil, o Estado 
do Tocantins instituiu, por meio da Lei 
3.966, o Mês Estadual da Consciência 
Negra, a ser lembrado anualmente 
durante todo o mês de novembro. 
A Lei foi sancionada e publicada no 
Diário Oficial do Tocantins Nº 6133, 
nessa quinta-feira, 21 de julho.
 Para o secretário de Estado 
da Cidadania e Justiça (Seciju), Deu-
siano Amorim, a instituição desta Lei 
“demonstra a importância da luta 
e resistência dos povos negros para 
todo o país e para o Tocantins, além 
de fortalecer a garantia de direitos e 
disseminação de informações sobre a 

história e cultura da população negra e 
preservação das comunidades quilom-
bolas, o que também leva a diminui-
ção do preconceito e discriminação”, 
frisou o gestor.
 Durante o Mês Estadual da 
Consciência Negra deverão ser imple-
mentadas ações que visem à divulga-
ção da cultura negra; a origem de seus 
povos, conflitos, os efeitos da coloni-
zação e independência do continente 
africano, seus mártires, contribuição 
na formação e desenvolvimento de 
nosso país; a situação atual dos povos 
e seus descendentes na África, no 
Brasil e no resto do mundo, através 
de eventos a serem elaborados pelas 
entidades e movimentos negros do 
País e pelo Estado.

Projeto de lei que institui Mês Estadual da 
Consciência Negra é sancionado no Tocantins
DATA FOI INSTITUÍDA NO CALENDÁRIO CULTURAL DO ESTADO, COM 
AÇÕES DURANTE TODO O MÊS DE NOVEMBRO EM ALUSÃO À LUTA 
E RESISTÊNCIA DOS POVOS NEGROS



PÁGINA 08 PALMAS-TO, 25/07 à 01/08 DE 2022


