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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Reitoria

Campus Avançado Formoso do Araguaia
Direção

 

 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº  2/2022/SB/GE/FAR/REI/IFTO, DE 02 DE SETEMBRO DE 2022

 

CHAMADA PÚBLICA PARA ESCOLHA DO NOME DA BIBLIOTECA DO CAMPUS FORMOSO DO
INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS – IFTO 

 
 

O DIRETOR DO CAMPUS AVANÇADO FORMOSO DO ARAGUAIA, DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeado pela Portaria REI/IFTO nº
550/2022, de 10 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial da União, no dia 12 de maio de
2022, seção 2, página 89, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a
homologação preliminar da Chamada Pública para escolha do nome da Biblioteca
do Campus Avançado Formoso do Araguaia, em conformidade com o disposto a seguir:

1. NOMES PROPOSTOS NO CRITÉRIO HOMENAGEM

NOME
SUGERIDO JUSTIFICATIVA HOMOLOGAÇÃO

Olavo da
Costa Leite

Olavo é um cidadão comum de Formoso do Araguaia
que perdeu os pais quando era jovem, tem gagueira

(sofreu muito com buling), 
vendeu picolé na rua para se sustentar, foi para a

Fundação Bradesco (escola interna na zona rural de
Formoso), lá ele concluiu o ensino médio. Olavo passou
em ves�bular na federal do Goiás, com toda limitação
econômica e da gagueira, concluiu sua graduação em

geografia. Em 2013, passou em um mestrado na federal
do Tocan�ns e fez uma excelente dissertação tendo

como orientador um dos melhores pesquisadores da
região. Em 2022 ele concluiu um doutorado na UFT, em

sua tese ele fez experimentos que irão ajudar os
produtores que têm solos degradados (realidade de
Formoso do Araguaia) a terem melhor produ�vidade
agrícolas. Neste momento, Olavo está professor no

próprio IFTO. Diariamente ele é um exemplo vivo para
seus alunos, sobretudo os menos abastados, de que não
importam as limitações que a vida lhe impuser, o melhor

caminho é e sempre será a educação.

Nome não
homologado por
ser um professor

que ainda está
em a�vidade no

IFTO, mas em
outro Campus

Ana Braga

Ana Braga é natural da cidade de Peixe, estado do
Tocan�ns, nasceu em 29 de novembro de

1923.Juntamente com as escritoras Rosarita Fleury e
Nelly Alves de Almeida fundou, em Goiânia, a Academia

Feminina de Letras e Artes de Goiás, sendo, também,
uma das fundadoras da Academia Tocan�nense de

Letras

Homologado
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Biblioteca
Clarice

Lispector ou
Biblioteca

Julie�e
Freire

Acho que seria interessante essa homenagem a uma
dessas mulheres nordes�nas,fortes e de tanta

representa�vidade. Mesmo uma delas não sendo
escritora,acho que serviria de muita inspiração para

todos

Primeiro nome
homologado,

segundo nome
não homologado

Marlon Realizou um trabalho de excelência na ins�tuição

Nome não
homologado por
ser um servidor
que ainda está

em a�vidade no
IFTO, mas em
outro Campus

PANTA LEÃO
CORREIA DA

SILVA.
O primeiro habitante de Formoso do Araguaia, depois

dos índios javaé é ava-canoeiro.

Nome não
homologado por

falta de
jus�fica�va

Velho Jack
Porque esse foi um grande homem, homem esse que era

bibliotecário do IFTO formoso a muitos anos. Um
homem de respeito e dignidade, um homem que deve

ser homenageado.

Não homologado
por falta de
jus�fica�va

Isabel Rocha
Lima Por ser excelente no que faz e como ensina.

Nome não
homologado por
ser funcionária

a�va do
Município

Biblioteca
Machado de

Assis
Um grande escritor. Homologado

PROFESSORA
LUZIA

Uma grande alfabe�zadora da Ilha do Bananal-ensinou
várias gerações a ler sem recursos pedagógicos, no

tempo improvavel

Nome não
homologado por

falta de
iden�ficação

Biblioteca
João da
Costa

Figueiredo

Por ter sido um dos pioneiros da nossa cidade, criou sua
família sendo hoje uma das famílias maiores em nosso

município, mais devido somente é usado nome dos
pioneiros que fazem parte da poli�ca ou algum familiar

diretamente. 
João da Costa Figueiredo, criou seus 10 filhos na

primeira rua da cidade, rua Pedro Ludovico, e após a
expansão de nossa cidade mudou para av. Goiás onde

morou até seus 92 anos de vida. Tenho muito orgulho do
homem que meu avô foi e do legado que ele nos deixou

de hones�dade e amor ao próximo.

Não homologado
por falta de
jus�fica�va

Dagma
Lopes

Foi uma professora que amava o que fazia e faleceu em
2020 devido à COVID Homologado

Antônio
Siriano da

Silva
Pioneiro da região. Homem honesto e trabalhador

Não homologado
por falta de
jus�fica�va

Nome que
retrate uma

caracterís�ca
regional

O município tem muitas belezas e caracterís�cas, e nada
mais junto que honra a cidade Não homologado

Biblioteca
Carlos

Drummond
Andrade

Minha jus�fica�va é simples e até egoísta, na minha
infância conheci as obras desde escritor através das

aulas de português da professora Eliane, e desde então
passei a ler os livros que achava na biblioteca, abrindo
para min o novo mundo, descobri a leitura e a paixão
pela leitura através dos livros de Carlos Drummond de

Andrade.

Homologado

2. NOMES PROPOSTOS NO CRITÉRIO CARACTERÍSTICA REGIONAL
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NOME JUSTIFICATIVA HOMOLOGAÇÃO
Biblioteca

Javaé Homenagem a etnia indígena que faz parte do município.
Homologado

Javaé
Por causa da representa�vidade das nações indígenas da

nossa região. Principalmente os javaés que tem um
histórico de resistência frente à colonização.

Biblioteca
livro de
veludo

Esse nome me faz fugir na imaginação ao entrar em uma
biblioteca e escolher um bom livro. Ali esquecemos o

tempo, os problemas , um bom livro é como um lençol de
veludo macio e flutuante . Faz nus pensar e refle�r seja

como uma biblioteca de livros de veludo cheio de
conhecimento mas nunca deixa de ser suave.

Homologado

Biblioteca
Flor do
Cerrado

O nome foi inspirado no bioma Cerrado, que é o segundo
maior bioma do Brasil, ocupado pelo homem há mais de
11 mil anos e abriga povos de grande variedade cultural,

comunidades indígenas, quilombolas, comunidades
tradicionais não indígenas, que fornece um testemunho

vivo da rica tradição de convivência humana com a
natureza. 

Possui uma rica diversidade na fauna e flora. Em especial, a
flora com mais de 12.385 espécies de plantas. 

E é o bioma predominante da cidade de Formoso do
Araguaia! O cerrado aqui enfrenta uma estação de seca, de
abril a setembro, quase que com ausência total de chuvas,
fazendo com que a vegetação sofra bastante a ausência de

água, suas folhas caem, seus caules ficam tortuosos, as
queimadas se iniciam transformando o cenário da natureza

triste e sem vida, e achamos até que não há mais
esperanças. É nesse momento que somos agraciados com

a beleza do Ipê florido, amarelo, branco, roxo, quantas
cores são? as flores roxas e brancas da Sucupira, o rosa do

Cega machado, a imponência do Jatobá, do Angelim, e
tantos outros que podemos citar. Ai então, renasce a

esperança, e a natureza por si só, se encarrega de pintar
novamente a tela com cores. 

E na despedida do arco íris das flores, já sen�mos o
cheirinho dos sabores, das mangabas caídas no chão, das

cajázinhas, das mangas rosa, dos muricis e do famoso
pequi, alimentando os animais e também a comunidade
que se delicia com as cores e sabores, nesse espetáculo

que o cerrado nos presenteia. 
Enfim, por esse mo�vo eu nomeio a Biblioteca do IFTO,
campus de Formoso do Araguaia, com o nome FLOR DO

CERRADO. 
Pois a chegada da primavera no cerrado é a indicação de
renascimento do que estava seco, do que foi queimado,
dando nova esperança pra próxima estação. Da mesma

forma, eu acredito MUITO que a educação é a esperança
que o mundo precisa, para se encontrar novamente, pra se
conectar novamente ás pessoas, aos animais, a natureza,

ao respeito, empa�a e amor que tanto precisamos. Eu
sinto falta das bibliotecas cheias, do aluguel dos livros,
cheguei a pegar fila de espera por um livro, e hoje, tão

vazias como a estação de seca no cerrado. Mas, que lá está
as flores que trará essa esperança de um mundo melhor,

representada por cada livro catalogado e exposto ali. 
O livro é essa flor! 

A educação é o caminho. 
Abraço, com carinho, de uma ex-aluna do IFG (Campus
Goiânia), onde vivi alguns dos melhores dias da minha

vida.
Silvia

Homologado

"Biblioteca
Bero

Bero Biòwa é o nome dado ao Rio Javaé na língua Carajá.
"Bero" significa "rio" e "Biòwa" significa "amigo". Numa

Homologado
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Biòwa" tradução literal, "Bero Biòwa" pode ser traduzido como
"rio amigo", e corresponde ao rio Javaé, o rio que contorna
a Ilha do Bananal pelo lado direito sendo uma das atrações

turís�cas da região de Formoso do Araguaia. Suas belas
praias, a densa vegetação em suas margens e a variada

fauna fazem a alegria dos turistas e pescadores.
 

A sugestão para o nome da biblioteca é em homenagem a
esse importante rio e uma homenagem aos povos

indígenas da região.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Manoel Delintro de Castro Neto,
Diretor, em 19/10/2022, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1782667 e o código CRC C681B407.
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