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Com origem no início do século 
XX, Filadélfia é o portal do 
Tocantins para o sul do Maranhão. 
A cidade tem passagem marcante 
na história do Estado e um 
passado glorioso, pois integrou a 
importante rota fluvial que ligava 
Goiás ao Norte do Brasil. 

VALE DOS
GRANDES
 RIOS

O Vale dos Grandes Rios 
abriga cidades no norte 
do estado do Tocantins, 

numa região entre os rios 
Araguaia e Tocantins. Banhada 
pelos afluentes do Araguaia e 
Araguaína, a região se destaca 
pela pecuária. Um dos municípios 
que compõem a região, Filadélfia, 
tem um passado glorioso, pois 
integrou a importante rota fluvial 
que ligava Goiás ao Norte do 
Brasil. No local é possível usufruir 
das praias do rio Tocantins e 
do Monumento das Árvores 
Fossilizadas, um raro patrimônio 
científico mundial.

 Já Xambioá ficou famosa 
pelos conflitos entre guerrilheiros 
e militares. Hoje, aposta no 
ecoturismo baseado nas 
corredeiras e praias de rio. Além 
de Filadélfia e Xambioá, Araguanã 
tem uma praia de rio que atrai 
turistas de todo o Brasil.

Da Redação

Filadélfia

NO MUNICÍPIO, PODE-SE 
USUFRUIR DAS PRAIAS

DO RIO TOCANTINS E DO 
MONUMENTO NATURAL DAS 

ÁRVORES FOSSILIZADAS, 
UM RARO PATRIMÔNIO 
CIENTIFICO MUNDIAL.
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Foto: Otávio Nogueira
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 LOCALIZADA A 459 KM DE PALMAS, NA REGIÃO NORTE DO ESTADO, 
A CIDADE DE ARAGUANÃ FICA ÀS MARGENS DO RIO ARAGUAIA.  NA 
TEMPORADA DE VERÃO, DE JUNHO A SETEMBRO, FORMA-SE UMA 
VARIEDADE DE ILHAS DESERTAS E PRAIAS FLUVIAIS, COM AREIAS 
BRANCAS AO LONGO DO RIO ARAGUAIA. 

A ilha onde fica a praia é extensa, 
há espaço para todo tipo de 
acampamento de verão. Se o 
turista quiser desfrutar de mais 
tranquilidade, é só escolher um 
ponto isolado como a Praia do 
Escapole, a 30 minutos de barco. 
Agora, se a intenção for banhar-
se ou pescar, não importa, terá a 
vivência paradisíaca em meio a 
uma vegetação amazônica e céu 
infinito, em retrato imponente 
com a natureza.

O Monumento Natural das Árvores 
Fossilizadas do Tocantins (MNAFTO) 
completou 20 anos de existência 
e é uma unidade de conservação 
ambiental do estado que foi 
criada pela lei 1.179 de outubro de 
2000. Localizado no distrito de 
Bielândia, a 50 km de Filadélfia, 
região norte do Tocantins, o local 
abriga a mais completa floresta 
fossilizada do mundo. Esta floresta 
viveu no Período Permiano da era 
Paleozóica, entre 250 e 295 milhões 
de anos, sendo, assim, anterior aos 
dinossauros. Chamados de “paus de 
pedra” pelos moradores da região, 
os fósseis são caules de árvores 
que foram se decompondo e, com 
o tempo, foram preenchidos com 
minerais e assim se tornaram pedras.

Fossilizadas

AraguanãMONUMENTO 
NATURAL DAS 

ÁRVORES

ESCALOPE
PRAIA DO ESCALOPE

Foto: turismo.to.gov.br

Foto: Álvaro Vallim
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No Tocantins existem tesouros capazes 
de impressionar, como a cidade de 
Xambioá, às margens do Rio Araguaia, 
no norte do Estado. O município tem 
belezas naturais, como as praias e 
corredeiras, eventos populares como o 
Carnaxam, o carnaval fora de época, e 
um fato histórico de interesse nacional: 
a Guerrilha do Araguaia. Os primeiros 
habitantes de Xambioá chegaram 
por volta de 1845, com a intenção de 
conquistar os índios Karajá e fiscalizar 
a extração de látex. Mas foi na década 
de 1930 que o povoamento começou 
a se firmar devido à descoberta das 
minas de cristal de rocha na região. g

XAMBIOÁ
O NOME DA 
CIDADE SIGNIFICA 
“PÁSSARO PRETO 
VELOZ” E SE  
REFERE À NAÇÃO 
INDÍGENA XAMBIOÁ, 
QUE MANTÉM UMA 
RESERVA PRÓXIMA 
AO MUNICÍPIO.

Foto: Clara de Freitas Figueiredo 

ATENÇÃO
IMPORTA

Nunca foi tão difícil para a publicidade 
capturar a atenção. Neste quesito, 

as revistas são imbatíveis*
Leitores prestam mais atenção ao ler 
revistas do que quando se envolvem 
com outras mídias

82% dos leitores gostam da 
publicidade nas revistas

58% dos leitores disseram que não fazem 
mais nada enquanto leem uma revista

43% concordaram que a publicidade em 
revistas é relevante

57% concordaram que a publicidade em 
revistas faz parte da experiência – mais do 
que para qualquer outro canal

*Fonte: Projeto Pay Attention
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PARCERIA
P E L A  V I D A  E  P E L O  B E M - E S TA R .

A  C I A  E S TÁ  D E  P O R TA S

A B E R TA S  PA R A  R E C E B E R

O S  A L U N O S  D A  E N E R G Y.


