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80% da população goiana 
é favorável à criação do 
novo estado deJPoeantins 

/ 

por Çarlo IberA do Froitas 
2..-; de Brasília 

Diferenciando-se de ou
tros estados, mais de 80% 
da população goiana é fa
vorável à divisão do seu 
território, de onde sairá o 
novo Estado de Tocantins. 
Á decisão final, conforme o 
aprovado pela Constituin
te, será dada através de 
um plebiscito, que deve ser \ 
realizado até 120 dias após 
a promulgação da nova 
Carta Constitucional, que 
autoriza também á criação 
dos estados de Roraima e 
Amapá, hoje territórios. 

Tocantins terá oitenta 
municípios inicialmente, 
mas com a possibilidade de 
serem criados mais vinte, 
segundo o deputado Siquei
ra Campos (PDC-GO), um 
dos principais articulado-
res do novo estado do 
Centfo-Oeste — Campos já 
chegou a fazer uma greve 
de fome quando o presiden
te Sarney vetou a criação 
do estado, depois de ter si
do aprovada pelo Congres
so. Com uma população de 
1,2 milhão dè habitantes, 
Tocantins vai ocupar 
286.706 quilômetros qua
drados da superfície atual 
de Goiás, que ficará com 
55% do território, 355 mil 
quilômetros quadrados, e 
uma população de aproxi
madamente 4 milhões de 
pessoas. 

À Secretaria de Planeja
mento de Goiás, até o início 
da noite de sexta-feira, não 
havia fechado os números 
oficiais sobre a arrecada
ção do provável novo esta
do; mas o deputado Siquei
ra Campos calcula que ela 
chegue a 21% do total de 
impostos pagos. Ainda con
forme os dados do parla
mentar, Tocantins vai ficar 
comum rebanho bovino de 
6,5 milhões de cabeças e 
com a produção de 2,5 mi-
lfôes de toneladas de grãos 
-* na última safra, 44% da 
produção de arroz do esta
do foi colhida no seu futuro 
território. No Congresso 
Nacional, o novo estado te
rá 8 deputados, 3 senadores 
e vai eleger, também, 24 
deputados estaduais. Cam
pos o autor de uma emenda 
que prevê e eleição direta 
do governador logo que o 
estado seja instalado. 

Bastante otimista, o pe-
decista calcula que a Cons
tituição será aprovada até 
o dia 15 de julho, o que vai 
possibilitar o plebiscito até 
trinta dias depois de o To
cantins ser instalado no dia 
15 de setembro próximo. 
Nessa data, é comemorado 
o 1Ç7- aniversário da cria
ção do Estado de Tocantins 
érn;i821, quando o desem-

r 

bargador Joaquim Teotô-
nio Segurado, "em um ato 
de rebeldia", instalou pela 
primeira vez na região o 
Estado Independente de 
Tocantins, como recorda o 
deputado. 

AMAPÁ 
Junto com Roraima, esse 

novo estado passará a exis
tir em 1991, quando tomam 
posse os novos governado
res eleitos pelo voto direto. 
Nesta data, o Brasil ficará 
apenas com o Território de 
Fernando de Noronha, hoje 
praticamente uma base na-; 
vai estratégica, Em Maca
pá, capital do Amapá, a 
notícia da criação do esta
do foi recebida "com entu
siasmo" pelo governo e pe
los políticos, mas com 
"frieza** pela população, 
relatou uma fonte do gover
no local. Os habitantes 
acham que o estado não te
rá condições de se susten
tar, contou o assessor do 
governador Jorge Nova da 
Costa, nomeado por indica
ção de Ulysses Guimarães. 

O Amapá tem nas jazidas 
de manganês e no extrati
vismo da castanha do para 
e da madeira suas princi
pais atividades econômi
cas. Até 1943, o atual terri
tório ficou integrado ao es
tado do Pará. A região do 
Amapá foi concedida a 
Portugal pelo Tratado de 
Tordesilhas, depois de dis
putada principalmente pe
la França, devido à proxi
midade com a Guiana 
Francesa. Esse novo esta
do terá 8 deputados fede
rais e 24 estaduais, com 3 
senadores. 

" " R O R A I M A 
Depois de disputada por 

portugueses, espanhóis, ho
landeses e ingleses, Rorai
ma foi criada em 1890 como 
uma "freguesia". Em 1937 
foi elevado a território de
pois de desmembrada do 
estado do Amazonas, ado
tando Boa Vista como capi
tal. Lá, a população tam
bém não fez nenhuma co
memoração especial pela 
conquista, permanecendo 
dividida. Fontes do gover
no do território, entretanto, 
acreditam no seu fortaleci
mento depois que o gover
nador eleito conquistar no 
voto sua autoridade e re-
presentatividade. 

À agropecuária e a extra
ção da madeira, junto com 
o comércio clandestino de 
ouro — na semana passada 
foi descoberta outra gran
de jazida no rio Jatapu, re
gião da serra do Barbado 
—, constituem a principal 
atividade econômica do fu
turo estado. A maior indús
tria instalada em Roraima 
atualmente é a Coca-Cola. 


