PROGRAMAÇÃO
DO ANIVERSÁRIO
DE PALMAS

APRESENTAÇÃO
Palmas completa 25 anos de criação no dia 20 de maio e no seu Jubileu de
Prata, a Prefeitura preparou uma programação diversificada para comemorar,
juntamente com a população, as conquistas e sonhos alcançados ao longo
de sua trajetória.
A programação, que se inicia no dia 13 e segue até o dia 23 de maio, conta
com eventos culturais, esportivos, inaugurações, vistorias e lançamentos de
obras e ainda concursos culturais, tudo para que cada palmense participe e
comemore esse marco na história da Capital.
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O tradicional desfile cívico ocorre no dia 20 em Taquaralto e o bolo
comemorativo este ano será cortado na região Norte da cidade. Os exprefeitos também serão lembrados, bem como a contribuição e legado de
cada um para a consolidação de Palmas.
Nessa comemoração, a população palmense será a principal beneficiada
com inauguração de várias obras como escolas, unidades de saúde, praças,
entre outros equipamentos públicos que contribuem para que Palmas seja a
melhor cidade para se viver.

Participe da programação que foi feita para você!

PROGRAMAÇÃO
O nosso Jubileu de Prata
A programação da Prefeitura de Palmas em comemoração aos 25
anos da cidade tem início no dia 13 de maio, com Sessão Solene

Shows Nacionais
Em uma boa festa não pode faltar música de qualidade,
por essa razão a Prefeitura de Palmas preparou uma
variedade de apresentações musicais para todos
os gostos. Os shows serão realizados na Avenida
Teotônio Segurado, próximo à Feira do Bosque.
As apresentações iniciam às 22h

na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). Na oportunidade
serão homenageados todos os ex-prefeitos da cidade: Fenelon
Barbosa, Eduardo Siqueira Campos, Odir Rocha, Nilmar Ruiz e
Raul Filho. Sessão Solene da Câmara de Vereadores de Palmas no
Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

14/05 – Vitor e Leo

16/05 – Aline Barros

18/05 - Padre Fábio

20/05 – Fábio Júnior

CIRCUITO CULTURAL

Além dos grandes shows nacionais, os 25 anos de Palmas serão
comemorados com apresentações artísticas realizadas em vários
pontos da cidade.
Uma verdadeira mistura de ritmos de norte a sul da Capital.
10/05 às 20h - Banda Brotos (Praia das ARNOS)
11/05 às 20h -Banda Moleca Sapeca (Praia das ARNOS)
14/05 às 19h - Tom de Alerta, Mestre Kuca e Renan Lima e Rafael
(Palco principal- Av. Teotônio Segurado)
16/05 às 19h - Finalistas da 1ª Mostra de Música Premiada:
Wellington Teixeira, Dorivã e Onassis Costa
(Palco principal- Av. Teotônio Segurado)
18/05 às 19h - Finalistas da 1ª Mostra Premiada: Genésio Tocantins,
Ivonete Alves e Fábio Milhomem e Clayton Barsatto
(Palco principal- Av. Teotônio Segurado)
20/05 às 19h - Vinil Digital, Núbia Dourado e Murilo e Muriel
(Palco principal- Av. Teotônio Segurado)

Projeto Arte
e Cultura na
Praça, com
Toninho Borges
e convidados
11, 18 e 25/05 - Praça do Bosque
20 e 24/05 - Feira da 307 Norte
23/05 - Praça da 904 Sul
31/05 - Feira do Jardim Aureny I
06/06 - Feira da 304 Sul
07/06 - Buritirana
08/06 - Taquaruçu

Lançamento do Museu de Palmas - 21/05

Corrida de Palmas - 18/05

Para manter viva a história da Capital, será lançado o Museu de Palmas que abrigará registros fotográficos e vídeos de
fatos e momentos memoráveis desde a criação da cidade. O Museu, que será instalado na Praça do Bosque, no antigo
Paço Municipal, contará ainda com uma biblioteca pública.

Com participação de mais de 3 mil pessoas, a Corrida de Palmas é o principal evento esportivo das comemorações dos 25 anos da
Capital. A prova acontece dia 18 de maio, com largada às 16h, em frente à Praça do Bosque. Os corredores terão o prazo de 12 a 16
de maio para retirar os kits com um chip de corrida, camiseta e mapa do evento. A corrida é realizada pela Federação de Atletismo
do Tocantins, em parceria com a Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes).

Mostra Internacional de Comédia - 21 a 25/05

Giro da 20 - 20/05

A Prefeitura de Palmas é parceira da Mostra Internacional de Comédia, o maior festival de humor da região Norte do país,
que será realizado de 21 a 25 de maio.

O Giro da 20 é uma homenagem a Da Vinci, um dos inventores da bicicleta, e ao dia do aniversário da Capital. Serão três competições
de ciclismo realizadas pela Federação Tocantinense de Ciclismo em parceria com a Prefeitura de Palmas: Troféu 20 de Maio de BMX
(dia 17, às 15h, no Parque Cesamar); Desafio 20 de Maio de Cross Country (dia 20, às 8h, no Parque Cesamar) e GP 20 de Maio de
Ciclismo de Estrada (dia 18, às 8h, com largada na Av. Theotônio em frente à Feira do Bosque.

I Etapa do Campeonato
Municipal de Kart - 17/05
O distrito de Taquaruçu recebe no dia 17 de maio os amantes do kart de rua de
Palmas para a I Etapa do Municipal. Treinos acontecem a partir das 8 horas e
as provas a partir das 14 horas.

Triathlon - 17/05
Atletas de Palmas irão correr, pedalar e nadar, no desafio
de Triathlon organizado pela E.R Eventos Esportivos em
parceria com a Fundação Municipal de Esportes e Lazer.
A competição acontece no dia 17 de maio, a partir das 15
horas na Praia da Graciosa.

Copa Palmas de Natação - 17/05
Outra modalidade esportiva incluída na programação festiva dos 25 anos da Capital é a natação, com
a realização da Copa Palmas de Natação, que acontece no dia 17 de maio no Colégio COC. A ação é
realizada pela Federação Aquática do Estado do Tocantins em parceria com a Prefeitura de Palmas.

Instalação Galeria de Fotos dos Ex-Prefeitos
A galeria será instalada no Centro Administrativo da Prefeitura de Palmas com o objetivo
de homenagear os ex-gestores da Capital.

Desafio 8K de Natação - 20/05
A Praia da Graciosa também está na rota das comemorações esportivas dos 25 anos de Palmas
e recebe no dia 20 de maio o desafio 8K de Natação, a partir das 7 horas . A prova é realizada
pela Federação Aquática do Estado do Tocantins, e tem o apoio da Prefeitura de Palmas.

Culto Ecumênico em Ação de Graças pelos 25 Anos - 20/05
A celebração religiosa do Jubileu de Prata será realizada no dia 20 de maio, na grande Praça do Espaço Cultural com a presença
de líderes religiosos, autoridades e da população. O momento será de agradecer e celebrar a data que é um marco para a Capital.

Parabéns e corte
do tradicional bolo
com 25 metros
20/05
Para comemorar com a população, a Prefeitura de
Palmas realiza no dia 20 de maio, na Feira da 307
Norte, o corte do bolo de 25 metros.

Desfile
Cívico-Militar
20/05
A Avenida Tocantins, em Taquaralto, será
palco do nosso Desfile Cívico Militar em
comemoração aos 25 anos de Palmas.
O desfile vai resgatar a história da nossa
cidade e começará às 17 horas.

Lançamento
do Plano de
Contingência
para Incêndios
Florestais
e Queimadas
Urbanas - 17/05
Com foco na prevenção, fiscalização e combate de
incêndios e queimadas será lançado no dia 17 de maio,
no Parque Cesamar, o Plano de Contingência para
Incêndios Florestais e Queimadas Urbanas. O evento
marca o início das ações de combate deste ano.

Tocatas da Banda
da Guarda
Metropolitana
A Banda da Guarda Metropolitana também participará
da programação festiva com a apresentação de tocatas
em espaços públicos para a comunidade.

14/05 às 16h - Centro Administrativo
da Prefeitura de Palmas- Avenida Jk
15/05 às 8h - Câmara Municipal de Palmas
16/05 às 6h - Estação Apinajé
18/05 às 6h - Estação Xambioá
20/05 às 6h - Estação Krahô
21/05 às 6h - Estação Xerente
22/05 às 6h - Estação Karajá
23/05 às 6h - Estação Javaé

Intervenções Educação para o Trânsito - 15, 16, 20 e 28/05
Durante o mês de maio serão realizadas intervenções e ações educativas com o foco em um trânsito mais consciente
e seguro. As ações serão realizadas em espaços públicos, em diversos pontos da cidade.

Ações de Educação Ambiental e distribuição de mudas
Tornar a cidade mais arborizada e oferecer à população mecanismos para contribuir para alcançarmos essa meta
é o objetivo da ação de distribuição de mudas, que acontece durante o mês de maio. Um folheto explicativo sobre
a espécie, local adequado de plantio e forma de plantar acompanha cada muda.

Seminário “Geografia de Palmas, 25 anos: Desigualdades e
desenvolvimento no contexto da Fronteira Amazônica” - 22/05
Com o apoio da Prefeitura de Palmas, a Universidade Federal do Tocantins realiza no dia 22 de maio o seminário que tem
o objetivo de refletir geograficamente os 25 anos de existência da Capital. O evento acontece no auditório do Bloco IV da UFT.

Lançamento do Comitê de Revisão do Plano
Diretor Participativo
Aproveitando o aniversário de 25 anos da Capital, será lançado o Comitê de Revisão para avaliar os resultados obtidos com a
implementação do Plano Diretor aprovado em 2007 e elaborar um diagnóstico e agenda para revisão do mesmo.

Lançamento “Meu Busão”
Para facilitar o trajeto dos usuários de transporte coletivo, a Prefeitura
de Palmas disponibilizará o aplicativo “Meu Busão” que possibilita ao
usuário ter acesso às rotas das linhas e permite que saiba, em tempo
real, a localização do ônibus desejado.

Inauguração do
Centro de Controle
Operacional do
Transporte Público
A implantação do Centro de Controle Operacional
possibilitará o monitoramento em tempo real do sistema
de transporte coletivo e a fiscalização, o que significa
mais qualidade no serviço prestado à população.

t

Instalação de internet
nas Estações de Ônibus
No mês de maio será disponibilizada de forma gratuita internet
Wi-Fi nas estações de ônibus da Capital, mais uma ação da
Prefeitura de Palmas alusiva aos 25 anos da Capital.

Concurso de Fotografia
“Minha Foto um Postal”
16/05

Concurso de
Desenho, Poesia e
Redação - 20/05

Voltado para toda a população palmense que poderá enviar fotos da cidade
e concorrer nas categorias Profissional “fotos antigas e atuais” e Amador
“fotos antigas e atuais” . A inscrição pode ser feita até o dia 16 de maio, na
Agência de Turismo, no Centro de Atendimento ao Turista, na Avenida JK.

Com o tema “Palmas meu orgulho”, os alunos da
rede municipal de ensino poderão participar nas três
categorias: desenho, poesia e redação. A premiação
será realizada no dia 20 de maio.

Arena Jovem - 16/05

Minha Praça - 18/05

A juventude da Capital contará com programação especial. No dia 16 de maio acontece o Arena Jovem, com participação de grupos de hip
hop, skate, basquete de rua, bicicross e slackline. O evento será realizado no estacionamento do Ginásio Ayrton Senna.

Durante o mês de maio será iniciado o projeto Minha Praça, que envolve governo e comunidade com foco na
preservação de praças e espaços públicos. A primeira ação acontece na praça do Jardim Aureny IV.

Educação Ambiental e Urbanidade

A Prefeitura de Palmas lança a cartilha Educação Ambiental e Urbanidade que apresenta noções básicas de educação ambiental,
com destaque para a importância de se promover uma arborização urbana adequada. A ação conta ainda com peça teatral.

Palmas para o Servidor - 19 a 24/05
Durante a programação de aniversário de Palmas, a Prefeitura terá uma semana de eventos dedicados aos servidores municipais, que
acontecerá entre os dias 19 e 24 de maio. Na programação serão oferecidos atividades esportivas, culturais, lazer, recreação e saúde,
além de lançamento de diversos benefícios à categoria.

1ª CONFERÊNCIA
MUNICIPAL
DE ECONOMIA
SOLIDÁRIA - 15/05
Com o tema: “Construindo um Plano Municipal de Economia
Solidária para promover o direito de produzir e viver de forma
associativa e sustentável”, a conferência acontece no dia 15 de
maio. No evento será apresentado o Selo de Economia Solidária
de Palmas.

Hortas Comunitárias - 23/05
Inserida na programação de aniversário da cidade, a Prefeitura de Palmas entrega no dia 23 de maio melhorias
na infraestrutura das 17 hortas comunitárias existentes no município. As hortas atendem mais de 350 famílias,
representando oportunidade de geração de renda.

Dia de Campo - 13/05
No dia 13 de maio será realizado o Dia de Campo para demonstrar como os produtores podem produzir silagem de sorgo granífero
para garantir alimento aos animais durante no período da seca.

INAUGURAÇÕES,
VISTORIAS E
LANÇAMENTOS
DE OBRAS
14 a 26/05

Nos 25 anos da Capital quem recebe o presente é a população.
Diversas obras de infraestrutura, além de novas unidades de
saúde e escolas serão inauguradas no período de 14 a 22
de maio. Além disso, a Prefeitura de Palmas também dará
início à construção de diversos equipamentos públicos além
de vistoriar obras que estão em andamento. São conquistas
que a cada dia tornam Palmas a melhor cidade para se viver!

Inaugurações:
13/05 - Centro Municipal de Educação Infantil Carrossel (ARSO 42);
14/05 - Centro Municipal de Educação Infantil Pequenos Brilhantes;
14/05 - Construção de calçadas em Taquaruçu - 1ª Etapa;
14/05 - Reforma quadra poliesportiva ARSE 101;
15/05 - Calçamento estacionamento 305 Norte;
15/05 - Ponte São João;
20/05 - Reforma do CRAS Jardim Aureny III;
20/05 - Drenagem e pavimentação do estacionamento da Escola Carolina Campelo;
20/05 - Reforma do CRAS Jardim Taquari;
20/05 - Inauguração da nova sede da Agetur;
20/05 - Entrega de 50 academias ao ar livre;
21/05 - Entrega de 3 mil lixeiras e 500 contêineres;
22/05 - Reforma da USB Taquaruçu Grande;
22/05 - Feira Coberta Taquaruçu Grande;
22/05 - Entrega de 50 parquinhos;
23/05 - Centro Municipal de Educação Infantil da quadra 1306 Sul;
23/05 - Centro Municipal de Educação Infantil Sementinhas do Saber;
23/05 - Posto de Atendimento ao Turista no Aeroporto de Palmas;
23/05 - Panificadora Pão Nosso;
23/05 - Inauguração da nova sede da Fundesportes;
23/05 - Relógio de Flores;
23/05 - Aquisição de material para implantação de iluminação pública da praça da
quadra 506 Norte.
26/05 - Unidade Saúde Família de Buritirana;
27/05 - Drenagem e pavimentação da Avenida NSB entre a Av. Teotônio Segurado e NS-02;
27/05 - Drenagem, terraplanagem e pavimentação Setor Santa Fé ruas SF 08, 09, 10 e 11;

Lançamentos de obras,
assinaturas das ordens
de serviço e abertura
de licitação:
13/0

15/05 - Macrodrenagem da LO-19;
16/05 - Macrodrenagem e Pavimentação Avenidas J, L e D no Jardim Aureny III; 13/5 20/05 - Reforma do CRAS 407 Norte;
21/05 - Construção da Praça da ARSE 71;
23/05 - Reforma e ampliação USB Setor Novo Horizonte;
23/05 - Reforma e ampliação da USB da 307 Norte;
23/05 - Reforma e ampliação da USB do Setor Alto Bonito;
23/05 - Reforma e ampliação da USB Liberdade;
23/05 - Abertura de licitação para contratação de empresa especializada na
prestação de aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).
26/05 - Ordem de serviço para reforma Ginásio Poliesportivo Taquaruçu;
26/05 - Ordem de serviço para reforma da Praia do Caju;
26/05 - Ordem de serviço para reforma Praia das ARNOS;
26/05 - Ordem de serviço para reforma Praia dos Buritis;
26/05 - Ordem de serviço para construção da ponte Teotônio Segurado Norte;
26/05 - Aquisição de equipamento para pavimento asfáltico;

Vistorias de obras:
14/05 - Construção de calçadas e ciclovias;
14/05 - Reforma do Ginásio Ayrton Senna;
15/05 - Reforma geral do complexo poliesportivo da ARNO 51;
16/05 - Macrodrenagem da Avenida LO-15;
16/05 - Reforma e manutenção Parque Sussuapara;
16/05 - Escola de Tempo Integral do Setor Bertaville;
19/05 - Revitalização Praia da Graciosa;
19/05 - Revitalização quadra poliesportiva e praça na 403 Norte;
19/05 - Macrodrenagem, terraplanagem e pavimentação asfáltica - Av. G Aureny III;
19/05 - Terraplanagem e pavimentação Asfáltica no Morada do Sol I e III;
19/05 - Desassoreamento do Lago Parque Cesamar;
19/05 - Obras da Avenida Palmas-Brasil;
20/05 - Praça setor Lago Sul; Macrodrenagem e Pavimentação
Avenidas J, L e D no Jardim Aureny III;
20/05 - Construção de praça 603 Norte;
20/05 - Construção da praça na 1005 SUL;
20/05 - Construção de praça 405 Norte;
20/05 - Reforma do CRAS de Taquaruçu;
20/05 - Reforma do CRAS Morada do Sol;
20/05 - Construção da Unidade Básica de Saúde do Setor Morada do Sol;
20/05 - Construção do Centro Comunitário e Posto Policial do Setor Morada do Sol II;
21/05 - Praça do Setor Lago Sul;
21/05 - Construção praça da ARSE 71;
21/05 - Reforma Espaço Cultural;
22/05 - Reforma USB Laurídes Milhomem;
22/05 - Reforma do prédio do CIAP;
22/05 - Praça Via Sacra;
23/05 - Centro de Artes e Esportes Unificados;
23/05 - Pavimentação Asfáltica LO 11(entre as Av. NS-07 e NS-15), NS-08 (entre entrada
da quadra 506 Norte e LO-16), Av. NS-07(entre a entrada da quadra 207 Sul
e Av. JK), NS-09 (entre a entrada da quadra 507 Sul e Av. LO-11);
26/05 - Reforma UPA Norte;
26/05 - Execução das obras de Iluminação;
26/05 - Reforma e ampliação da quadra de esportes da 906 Sul;
26/05 - Parque do Idoso;
26/05 - Prestação de serviços de execução de obras de Macrodrenagem, Terraplanagem
e Pavimentação Asfáltica no Setor Santo Amaro;
27/05 - Macrodrenagem 405 Norte;
30/05 - Ordem de serviço para reforma da Praia dos Buritis.

Programação sujeita a alteração. Para mais informações acesse o site www.palmas.to.gov.br.

