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I HISTÓRICO: ARAGUAÍNA, HISTÓRIAS E IDENTIDADES 

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 
Nos livros vem o nome dos reis 
Mas foram os reis que transportaram as pedras? 
Babilônia, tantas vezes destruída, 
Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 
Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 
No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde  
Foram seus pedreiros? [...] 

Bertold Brecht, Perguntas de um trabalhador que lê.  

 

A história de Araguaína precisa ser ainda contada ou recontada a partir da             

inclusão de novos atores sociais. Seguindo a perspectiva dominante da memória do            

país, as versões que vão se tornando oficiais apagam histórias mais plurais em             

detrimento da eleição de alguns nomes, que ganharam prestígio a partir de seu poder              
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político e econômico. No caso de Araguaína, salienta-se o nome de sujeitos            

denominados como “pioneiros”, mas se esconde a origem indígena da cidade, na            

direção de que a eliminação dos povos que aqui primeiro habitaram possa ser             

compreendida como sucesso de um modelo civilizatório. Também há pouco sobre           

quilombolas. As lutas pela posse da terra, a grilagem que se seguiu após a construção               

da Belém-Brasília, a dominação da cidade pelos grandes proprietários rurais acaba           

sendo invisibilizada pelo tom eufórico de um progresso duvidoso, que traduz a imagem             

de uma cidade sofisticada, que empurra para longe do centro as populações periféricas,             

assim como esconde sua origem rural, os caminhos percorridos pelos primeiros           

migrantes nordestinos. Estes, contudo, sobrevivem como presença nas redes expostas          

nas lojas, pelos vendedores que se acomodam ao longo Cônego, eventualmente           

expulsos pelo trabalho informal, assim como resiste na fala e no gosto alimentar da              

gente do lugar.  

 Araguaína está situada em uma área territorial de 4.000,416 km², possui uma            

população estimada de 177.517 habitantes, é a segunda maior cidade do Tocantins            

(IBGE/ Cidades 2018). Com 62 anos de existência é um polo dos setores comerciais,              

hospitalar e educacional da região. Porém, ainda é uma cidade carente do seu             

passado, uma vez que o poder público municipal nunca se preocupou com a             

construção de um arquivo e de um museu na cidade. De certo, a memória sobre a                

cidade passa pelas disputas entre as diferentes de narrativas sobre Araguaína. Nestas,            

encontram-se uma seleção de acontecimentos e de personagens que são          

constantemente relembrados e tantos outros que foram silenciados e apagados. 

 Railin Barros da Silva (2019, p.15) ressalta que foram os indígenas da “etnia             

Karajá, os primeiros humanos a habitar a região que tempos depois ‘batizou-se’ de             

Araguaína”, localizada as margens do Rio Lontra, um importante afluente do Rio            

Araguaia. Esse povoamento não indígena teria se iniciado com a chegada das famílias             

pioneiras, em especial, a de João Batista da Silva e sua esposa Rosalina de João               

Batista e filho, migrantes que vieram do Piauí e se estabeleceram às margens do Rio               

Lontra, na década de 1870 (SILVA, 2019). Depois disso, várias levas de migrantes             
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chegaram à região. Esses novos moradores se dedicaram ao cultivo de cereais para a              

subsistência e iniciaram a cultura do café. Contudo, as dificuldades de escoamento da             

produção, decorrentes da ausência de vias terrestres, que interligassem a região a            

outros povoados e cidades, fizeram com que essa atividade fosse abandonada           

(ARAÚJO, 2000). 

 O arraial, segundo informações oficiais, padeceu por causa das precariedades          

no sistema de transportes, porém, um impulso foi dado com a chegada de outras              

famílias nordestinas, a partir de 1925, entre as quais as de Manoel Barreiro, João Brito,               

Guilhermino Leal e José Lira. De certo, novas levas de migrantes contribuíram,            

expressivamente, para a abertura do comércio local, em especial com Babaçulândia;           

com a dinamização da sociabilidade local através da celebração das festas religiosas e             

outras atividades culturais. 

 De qualquer forma, é necessário ressaltar que, com a criação do município de             

Filadélfia, pela Lei Estadual nº 154, de 8 de outubro de 1948, cuja instalação ocorreu               

em 1º de janeiro de 1949, o povoado Lontra passou a integrá-lo. No mesmo ano, sua                

denominação foi mudada para Povoado Araguaína. Pela Lei Municipal nº 86, de 30 de              

setembro de 1953, o povoado foi elevado a distrito. Sua instalação ocorreu em 1º de               

janeiro de 1954. Em 5 de maio de 1957, foi criada a Paróquia de Araguaína, Sagrado                

Coração de Jesus, sendo designado o Padre Pacífico Mecozzi, da congregação           

religiosa italiana “Pequena Obra da Divina Providência”, como pároco local. A Lei            

Municipal nº 52, de 20 de julho de 1958, autorizou o desmembramento do distrito de               

Araguaína, fixando seus limites. Finalmente, a 14 de novembro de 1958, pela Lei             

Estadual nº 2.125, foi criado o Município de Araguaína, tendo sido instalado            

oficialmente em 1º de janeiro de 1959. Com a criação do estado de Tocantins, ela se                

tornou a maior cidade do Estado e pretensa capital, mas ficou apenas com o título de                

“capital econômica”, dada a eleição de Palmas para abrigar o centro político.  

 A construção da Belém-Brasília (BR-153), inaugurada em 1960, mas         

pavimentada nas décadas seguintes, atravessa os Estados de Goiás, Tocantins, Pará e            

Maranhão, aparecendo nas narrativas como marco decisivo do progresso da cidade. A            



4 
 

rodovia foi pensada ainda no governo de Juscelino Kubitscheck (1956-1961) e não só             

redefiniu as expectativas de “progresso”, saindo das antigas cidades ribeirinhas como           

Tocantinópolis, Babaçulândia, Filadélfia etc., para as novas cidades surgidas ao longo           

da Belém-Brasília como Araguaína e tantas outras, como também passou a receber            

investimentos públicos que possibilitaram um crescimento acelerado das novas         

cidades. 

 Conforme Borges, a Belém-Brasília possibilitou “[...] a expansão do capital na           

Amazônia Legal, abrindo espaço na região para os grandes projetos agropecuários”           

(BORGES, 2002). Como ressalta criticamente Santos (2019, p.32), o crescimento de           

Araguaína é resultado da “redefinição e consolidação de uma nova fronteira agrícola            

instalada na região [...] que, à custa do capital agrário, subsidiado pelas políticas             

oficiais, resultou em uma expropriação do homem do campo”. Nesse sentido, a            

construção da Belém-Brasília contribuiu para a aceleração econômica e com as           

transformações nas formas de produção. Nesse sentido, “A expropriação do pequeno           

agricultor do campo acabou atingindo suas condições de vida, visto que o mesmo             

estava acostumado às práticas tradicionais de plantar e colher para o seu próprio             

sustento ou vivia do extrativismo vegetal” (SANTOS, 2019, p.37).  

 Cimara Santos (2019) sublinha que os nortistas, “pioneiros” da ocupação da           

cidade e região absorveram os discursos políticos da época de que todos seriam             

beneficiados com os progressos trazidos pela construção da Belém-Brasília. No          

entanto, as pesquisas revelaram que a sociedade araguainense foi amplamente          

impactada negativamente pelas transformações que se seguiram à construção da          

rodovia que contribui tanto para a supressão das suas tradições, costumes e hábitos             

“acostumados a uma vida ‘pacata’”, quanto com as alterações dos seus meios de             

produção simples “que lhes garantiam sobrevivência”, além da fragmentação dos laços           

sociais baseados na “fraternidade, união e confiança mútua” (SANTOS, 2019, p.39).           

Enfim, os antigos moradores perderam suas terras, foram empurrados para as           

periferias da cidade e tiveram que aprender a conviver com as modernas práticas             

capitalistas competitivas e predatórias. 
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 É preciso realizar agora um esforço para compreender os caminhos mais           

recentes da história da cidade - considerando as intensas transformações que se            

sucederam, principalmente a partir do boom econômico produzido pelos anos da gestão            

federal petista, as novas levas migratórias, os projetos de urbanização implementados,           

o efeito das universidades públicas e privadas aqui instaladas, o modelo de            

desenvolvimento que empurrou grupos para as periferias, a ocupação do espaço que            

enclausura sujeitos em casas de altos muros e cercas elétricas e em condomínios             

fechados para conter, sem muito sucesso, uma enorme taxa de violência. É ainda             

necessário conceber o papel central que desempenha na região norte do estado, com             

intensa relação econômica com Maranhão, Pará e Piauí e, por isso mesmo,            

compreender as forças que estão em jogo para construir uma nova história para             

Araguaína.  

 

II – INTRODUÇÃO AO PLANO DE GOVERNO 

 

Para tentar compreender e resolver essa enorme gama de informações e           

problemas que nos deparamos, estão aqui reunidas as proposições para a gestão            

petista de Araguaína, que concorre ao pleito municipal de 2020. Foram elaboradas por             

um conjunto de atores sociais, que se reuniram e debateram em diferentes fóruns o              

projeto que visa a transformar Araguaína numa cidade mais democrática, inclusiva,           

humanizada, ecologicamente mais responsável, assumindo sua vocação metropolitana        

no portal da Amazônia Legal. São muitos os desafios a enfrentar e, por isso mesmo,               

este documento só pôde ser sistematizado a partir da escuta e escrita de diferentes              

segmentos comprometidos com uma cidade melhor.  

 

Aprendizados das gerações de governos petistas 

 Desde as primeiras experiências de governos municipais petistas, no início dos           

anos 1980, já se constava a necessidade de se adotar a democracia direta, fora do               

Estado, e em articulação com organizações não-governamentais, disputar narrativas e          
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projetos. Por isso, os três princípios norteadores dessas primeiras administrações          

foram: i. o orçamento participativo; ii. a inversão de prioridade; iii. a radicalização da              

democracia. 

 Nossas gestões mudaram o Brasil, com desenvolvimento associado ao         

crescimento econômico, à presença ativa do Estado e à ampliação da participação            

popular. O aumento do emprego formal, a elevação do salário mínimo e a ampliação da               

oferta de crédito produziram melhores condições de vida para a população, com            

distribuição de renda e redução da pobreza e da miséria, com inclusão social e melhora               

nas condições de acesso à educação e à saúde, contribuindo para a superação da              

pobreza e para a consolidação de um novo projeto para o Brasil. 

 Essas políticas tiveram por objetivo a inclusão dos segmentos populares no           

mercado, mas não foram capazes de garantir a formação de um nível de consciência              

política da população que se aliasse a um projeto democrático. As transformações que             

esse modelo político-econômico produziu não conseguiu reverter a história dessas          

exclusões.  

 O objetivo dos governos petistas, portanto, não pode ser administrar o           

capitalismo, mas negá-lo como projeto social de reprodução, como modelo patriarcal e            

machista. Administrar o capitalismo é expor-se ao jogo da direita, a sua política de              

concentração de renda, mediante a exploração econômica, para enriquecimento e          

bem-estar de poucos. 

 Ao final, constata-se que, para chegar ao governo federal, o Partido dos            

Trabalhadores desconsiderou a máxima da luta de classes e da posse do Estado pela              

burguesia e seus representantes. Fazendo isso, a insatisfação com a democracia           

parcial e excludente, latente no seio de nosso povo simples, foi capturada pela direita              

que, municiada de ferramentas digitais até então desconhecidas, conseguiu impor à           

nossa gente sua agenda falsa moralista e preconceituosa. Em curto espaço de tempo,             

trabalhadores perderam direitos, indígenas estão sendo ameaçados em suas terras          

pelo avanço de ruralistas e empresas estrangeiras, avança o desmonte da educação,            
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da cultura, da saúde pública, enquanto bancos e empreendedores enriquecem, mesmo           

diante da grave crise econômica.  

 O que sobressai das experiências de governos democráticos e populares é que            

a esquerda, para disputar a hegemonia, além de exigir o cumprimento de tudo que vem               

expresso na Constituição de 1988, tem que disputar essa hegemonia nos bairros, onde             

as pessoas vivem, fazendo com que a política migre do campo dos favores para o               

campo dos direitos. Ao mesmo tempo, temos que implantar mecanismos de justiça            

tributária, ou seja, quem tem mais paga mais e quem tem menos paga menos. A               

economia, por seu turno, tem que se dar de forma solidária, associativa, cooperativa e              

autogestionada, permitindo a reprodução da vida e não do capital.  

 Para alcançar esses objetivos, as experiências das nossas primeiras         

administrações demonstram, em um primeiro plano, que precisamos mudar         

comportamentos. Dentre eles, temos que dizer não ao pragmatismo eleitoral e à            

submissão à institucionalidade, afastando a política como forma de ascensão social e            

como espaço para realização de projetos pessoais. A pedagogia do exemplo deverá ser             

nosso cartão de visitas. Nosso objetivo é o bem comum.  

 

Desafios para uma agenda alternativa  

 Como bem constata o Senador Jorge Viana, na Jornada Nacional de Formação,            

nós erramos e o Brasil parece estar vivendo uma maldição. O mundo está doente por               

causa das ações do ser humano, o padrão de desenvolvimento e consumo atuais é              

insustentável, mas a conjuntura anteriormente vivida fez com que o PT nunca tenha             

trabalhado devidamente o tema da ecologia. Nesse estágio, auscultando os equívocos           

cometidos, o partido acrescenta aos três princípios norteadores do Modo Petista de            

Governar o princípio da Transição Ecológica que abrirá caminho para a sociedade do             

Bem-viver. Nessa nova forma de relação, serão prioridades os cuidados com a            

natureza e com os outros seres, especialmente o ser humano empobrecido. O            

Bem-viver preconiza o uso sustentável e prudente dos bens comuns, que pertencem a             

toda a humanidade, como água, terra, ar, saberes e fazeres, saúde, e que não podem               
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ser privatizados. O Bem-viver é uma oportunidade para construir coletivamente        

novas formas de vida, afastando o conceito de desenvolvimento e progresso em sua             

visão produtivista.  

Para enfrentar os inimigos desse projeto, temos que procurar aliados, interna e            

externamente, conectando-nos em redes de solidariedade. Temos que trabalhar para          

impedir a entrega de patrimônio público para a ganância privada. Enquanto o mundo             

todo conclui pelo equívoco da privatização de bens comuns do povo, o Brasil segue seu               

projeto insano de entrega de nossas florestas, nossas águas, nossos biomas,           

“passando o boi e a boiada, enquanto o povo está distraído” com as mortes geradas               

pela pandemia e pela inépcia genocida do governo federal, secundado pelos governos            

estaduais e municipais. 

 A financeirização da economia e a concentração de riqueza, somadas à           

automação, tiram cada vez mais os empregos e as formas de subsistência de nosso              

povo. Não bastasse isso, o avanço do agronegócio, da concentração de terra, da             

monocultura agroexportadora persegue, expulsa e mata camponeses sem terra,         

posseiros, ribeirinhos, quilombolas, indígenas e todos que ainda tentam sua          

subsistência no campo.  

 Esse cenário facilitou o surgimento da COVID-19, antecipada por várias doenças           

que decorreram do modelo de produção, fato esse constatado por autoridades           

sanitárias nacionais e internacionais. Esse sistema contamina a água, o ar e o solo com               

agrotóxicos, micro plásticos, metais pesados e gases tóxicos, impõe o desmatamento           

para ampliação das fronteiras agrícolas, explora criação de animais em condições           

deploráveis, constituindo um meio de cultivo ideal para gênese e mutações virais, como             

ficou demonstrado com a gripe aviária, a gripe suína, ebola, Covid em 2015, vaca              

louca, a SARS, a Aids e agora a Covid-19.  

 Como bem disse o Papa Francisco, na Encíclica Laudato Si, o planeta está             

doente e, por isso, gera doenças. Temos que superar a separação entre as pessoas e a                

natureza, feita pela tecnocracia que transformou a natureza em mercadoria. Que           

desenvolvimento é esse onde se destrói a natureza para beneficiar alguns? A            
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economia tem que servir à vida em sociedade e não o contrário. Ainda segundo o Papa                

Francisco, temos que desaprender o que tínhamos como verdade absoluta e           

reaprender o caminho da solidariedade. 

 Isso leva a concluir que o Estado capitalista já não garante mais direito, mas              

privilégios para a elite, que não significa mais progresso ou solução para a humanidade.              

Nele, direitos se transformaram em mercadoria. Nele, exploração se transforma em           

destruição e doenças.  

 A preocupação agora não é mais o que queremos construir, mas os desastres             

que queremos evitar. Para tanto, temos que derrubar o regime das indiferenças, do             

consumo compulsivo, desconstituir todos os dias os horrores do dia-a-dia, resistir à            

frustação, não ceder, não desistir.  

 A cosmovisão das nações originais contém o germe da nova sociedade, porque            

mantém a dimensão holística como relação simbiótica com a Mãe Terra – Pachamama             1

–, construída a partir de relações comunitárias de reciprocidade e de fraternidade            

universal, baseadas na partilha e não na acumulação. 

 Para tanto, temos que combinar a pedagogia do real com a pedagogia do virtual.              

Precisamos chegar até nossos jovens e à população pobre dos bairros, onde somente             

os celulares têm chegado. Devemos reinventar os direitos a partir das organizações            

populares, olhar nos olhos, abraçar-nos, apoiar para enfrentar a dor e a desesperança,             

caminhar de mãos dadas. Temos que valorizar a ciência digna, aquela que não está a               

serviço do lucro. A política deve promover o equilíbrio e a inclusão e o conhecimento               

deve ser gerado por um ideal além da concorrência e do lucro. Esse é o programa de                 

valores capaz de enfrentar o capital e construir uma sociedade pós-capitalista. 

 São esses princípios e objetivos que iluminam a construção do plano de governo             

democrático e popular para a cidade de Araguaína. Cada uma das áreas enumeradas             

no plano terá como pano de fundo as diretrizes acima expostas, como práticas a              

participação da comunidade em todas as instâncias, especialmente através do          

orçamento participativo, da inversão de prioridades e da radicalização da democracia.           

1 Palavra de origem quíchua, que quer dizer Madre Tierra – em português, Mãe Terra.  
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O horizonte dessas administrações será a construção de um processo de Transição            

Ecológica visando à sociedade do Bem-viver, ou seja, de um viver, de todos seres, em               

condições de dignidade e em harmonia com a natureza e com mãe terra -              

Pachamama.  

 Sabemos, todavia, que a conjuntura não será favorável. Além da oposição das            

elites encrustadas no governo federal e governos locais, teremos que enfrentar uma            

forte crise econômica, social e de credibilidade. Por isso o Partido dos Trabalhadores             

terá que resgatar o papel do Estado, a credibilidade dos políticos, portar uma             

autoridade moral e cultural. O prefeito não pode ser simples gestor, mas liderança que              

proponha o diálogo com o povo, com as pessoas simples, escutando e valorizando             

seus saberes. Teremos que organizar frentes de trabalho e mutirões para enfrentar o             

desemprego estrutural, fomentar a criação de cooperativas, criar consórcios         

intermunicipais, tudo voltado para garantir alimentação básica para nosso povo, ao           

menos três refeições diárias, como sempre diz o Presidente Lula. Tendo com que             

sobreviver e possibilitar subsistência à sua família, nosso povo trabalhador fará o            

restante em mutirão e solidariedade, características tão marcantes de sua forma de            

viver. Cabe ao Estado induzir essas práticas e não tratar seu povo como adversário ou               

como bandidos a serem eliminados.  

Como acima delineado, o nosso projeto visa implementar as promessas contidas           

na Constituição Federal e, ao mesmo tempo, apontar saídas frente essa sociedade            

perversa e excludente na qual estamos imersos. Essas saídas em grande parte            

também são apontadas ainda na Constituição Cidadã de 1988. Nessa Carta,           

preconiza-se a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, erradicando a            

pobreza e reduzindo as desigualdades (art. 3º, I e II), tudo com base nos princípios               

maiores da Cidadania, da Dignidade da Pessoa Humana e dos Valores Sociais do             

Trabalho e da livre iniciativa (art.1º, II-IV). 

 Temos que deixar de ser uma sociedade de solidões, que se encontram e             

desencontram sem se reconhecer. O outro para nós tem que ser uma promessa e não               
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uma ameaça, como bem diz Eduardo Galeano (GALEANO apud ACOSTA, 2016,           

p.231).  

 

 

III PLANO DE GOVERNO EM TREZE PONTOS 

 

1 Análise e Diretrizes para a área de educação 

 

Este plano de trabalho nasce do diálogo entre professoras, professores e           

lideranças políticas progressistas de Araguaína. Principiamos por marcar a diferença de           

gênero feminino, porque é preciso acentuar que a maior força de trabalho na educação              

brasileira se faz pelas mulheres e, nesse sentido, assumimos que buscamos pensar,            

entre tantos outros aspectos, sobre as especificidades que dizem respeito ao lugar das             

mulheres trabalhadoras na educação.  

 Como plano inicial, não se encerram aqui os rumos do que está traçado para a               

pasta de educação em nossa cidade na nova gestão. Uma coisa é o que se planeja,                

antevendo um horizonte de ação, a outra é a que emerge na prática mesma, a qual vai                 

demandar a escuta atenta a outras vozes, de outros e mais atores, num fazer efetivo do                

que é a experiência democrática de desenvolver no cotidiano um projeto educacional.            

Trata-se, assim, de uma espécie de documento de compromisso, com indicações           

basilares daquilo com que está implicada uma gestão petista de Araguaína, diante dos             

desafios que se apresentam e do horizonte que se descortina. 

 Nosso ponto de partida foi buscar conhecer e confirmar o que está previsto tanto              

no Plano Nacional de Educação quanto no Plano Municipal de Educação de Araguaína.             

Outra direção relacionou-se ao levantamento de dados sobre as escolas da cidade,            

com atenção especial a escolas da área rural, assim como buscamos reconhecer a             

heterogeneidade de demandas que precisam ser compreendidas para uma escola          

plural e efetivamente inclusiva para a classe trabalhadora. Para isso, é necessário            

definir muitas linhas de trabalho, o que ultrapassa em muito o discurso de uma              
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confrontação ideológica. Considerando experiências bem sucedidas de gestões petistas         

na educação em diferentes cidades do país, todo o corpo de produção na área              

pedagógica elaborado por professores e pesquisadores progressistas e diretrizes do          

MEC na gestão PT, temos elementos que nos auxiliam nas direções a assumir, bem              

como lançam luzes para apreender as especificidades que caracterizam as demandas           

educacionais de Araguaína.  

 Na base encontra-se o projeto de uma escola pública popular (FREIRE, 1991),            

que se constrói como uma das forças para uma sociedade mais democrática e solidária.              

Essa escola é pensada como centro irradiador da cultura popular, espaço de            

organização política das classes populares, centro de produção coletiva de saberes,           

rompendo com modelos autoritários de gestão do conhecimento e de práticas           

profissionais.  

 Desde o golpe contra Dilma Rousseff (2016), a escola pública no Brasil passou a              

ser alvo de intenso ataque por parte das forças autoritárias que galgaram o poder.              

Compreendendo que nos últimos anos a educação vinha absorvendo paulatinamente          

pautas progressistas e de inclusão, a reação se faz contundente, começando por            

demonizar os professores – que passaram a ser tratados como perigosos           

“doutrinadores” e, por isso mesmo, alvo de denúncias, assédio e processos judiciais – e              

preconizando a existência de uma escola sem partido, que nomeia inclusive um forte             

movimento com intenso lobby junto a congressistas . A demonização atinge também a            2

universidade pública, com atenção às Ciências Humanas e Sociais, com redução de            

verbas para pesquisas, publicação de editais que excluem essas áreas da possibilidade            

de concorrência, nomeação para cargos-chave na gestão do ensino e da pesquisa de             

representantes dos grupos que assumem a urgência do controle, apostando na           

precarização da educação em todos os níveis .  3

2 Cf. https://www.escolasempartido.org/ Acesso em 10 jun. 2020.  
3 Veja-se, nesse sentido, a Medida Provisória 979, de 9 de junho de 2020 que, aproveitando-se do quadro                  
instaurado pela pandemia, abre a possibilidade de nomeação de reitores pro tempore sem consulta à               
comunidade acadêmica, depois de situações em que a lista tríplice foi desrespeitada para nomeação de               
reitores democraticamente eleitos. Cf. Disponível em:      
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-979-de-9-de-junho-de-2020-261041611. Acesso  
em 10 jun. 2020 

https://www.escolasempartido.org/
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-979-de-9-de-junho-de-2020-261041611
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Ao mesmo tempo, atendendo a essa verve autoritária, ganha adesão da opinião            

pública como uma ideia salvacionista, que pretensamente responderia aos dilemas de           

uma “escola em crise”, a militarização dessa instituição, com a substituição de docentes             

da gestão por militares, com óbvias repercussões na práxis pedagógica e na visão de              

sociedade que essa educação propõe.  

 É nesse quadro de enfrentamento e resistência que ora se organiza este plano             

de trabalho para a educação de Araguaína para a gestão (2021-2024), atentos aos             

desafios que se colocam pela situação pós-pandemia de crise econômica com impactos            

nos recursos destinados para a pasta. Confirma-se aqui um projeto que vai à             

contramão do autoritarismo que confirma processos de exclusão e retirada do direito a             

uma formação de qualidade para os segmentos populares, com concentração de           

saberes e acessos aos bens culturais apenas para os sujeitos pertencentes aos            

segmentos economicamente mais favorecidos.  

 Uma escola sob a gestão PT é, antes, uma escola plural, polifônica, crítica,             

socialmente comprometida. Isso implica levar em conta a quem servem os conteúdos            

que essa escola ensina; que conteúdos são ou não importantes para os sujeitos que a               

escola abriga, assim como o modo como se opta por ensiná-los. Nessa reflexão,             

deve-se necessariamente contar com a participação dos sujeitos da comunidade          

escolar (alunos, professores, pais, movimentos populares) no diálogo também com a           

universidade. Não cabe uma escola que reduz os professores a meros executores de             

projetos pensados em outras esferas, assim como não cabe uma gestão autoritária que             

silencia os atores sociais que ali convergem. É uma escola para o povo, tendo o povo                

como protagonista.  

 Não se pretende neste breve documento, escrito em meio a uma pandemia que             

implica afastamentos e dificuldades diversas, encerrar uma proposta amadurecida. É          

apenas um ponto de partida para o diálogo com a base, demandando aprofundamento             

de reflexões por parte das lideranças da classe trabalhadora e atores da educação em              

Araguaína.  
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A gestão da educação no governo PT e o Plano Municipal de Educação – fazer               
valer o que já previsto na lei. 

 
 O Plano Municipal de Educação de Araguaína, doravante PME (ARAGUAÍNA,          

2015) foi elaborado em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE) e Plano              

Estadual de Educação (PEE), preconizando o alinhamento entre as metas previstas           

para a educação e o planejamento estabelecido mais amplamente pelo plano           

plurianual, o orçamento e as diretrizes orçamentárias do município, a fim de garantir sua              

execução.  

 O documento foi elaborado e sancionado pela Lei Municipal 2957, de 24 de             

junho de 2015, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição              

Federal e da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de                  

Educação (PNE), tendo como período de vigência 10 anos. Durante esse período, o             

PME seria retomado regularmente para sua avaliação, visando observar a necessidade           

de ajustes, analisar o cumprimento das metas estabelecidas e definir estratégias para            

sua consolidação, num processo de monitoramento contínuo. Nesse sentido, faltam-nos          

informações sobre a realização desse monitoramento em nível municipal. 

 Em seu Art. 3º, o PME define suas Diretrizes. Para garantir sua execução, o Art.               

7º prevê a “cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por            

mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca”         

(ARAGUAÍNA, 2015, p.1). A partir dessas diretrizes, a gestão petista de Leador            

Machado e Vera Caixeta compromete-se com as metas definidas pelo PME, assumindo            

o compromisso com a busca e consolidação de parcerias entre estado e federação,             

assim como entre Secretaria Municipal de Educação e outras instituições que possam            

cooperar para garantirem o cumprimento do que foi pactuado pelo documento.  

 

Diagnósticos e desafios 

Para definirmos ações para este plano, tomamos como ponto de partida a busca             

pelos indicadores da educação em Araguaína. Consideramos ser preciso apreender,          

antes de tudo, um panorama do que vem sendo executado até aqui. As tabelas que se                
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seguem trazem dados disponibilizados pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e            

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (www.inep.gov.br).  

 Os primeiros dados que relacionamos na tabela 1 correspondem à situação           

funcional dos docentes do município, no período compreendido entre 2007 e 2019.            

Possivelmente esses dados serão alterados de maneira significativa após o          

encerramento do processo relativo ao último concurso público, realizado em 2020. De            

acordo com o edital 01/2019, teriam sido disponibilizadas 235 vagas para docentes com             

contrato de 20h semanais . Mesmo considerando que essas novas contratações, ainda           4

restariam 246 contratos temporários, a levar em conta os dados de 2019, o que              

corresponde a 35% do quadro docente.  

 

Tabela 1 - Quantitativo de docentes e tipo de vínculo empregatício 
Tipo de  

vínculo 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Concursa
do/ 
Efetivo/E
stável 

0 0 0 0 248 235 380 335 373 365 297 262 220 

Contrato 
temporári
o 

0 0 0 0 194 252 104 248 244 261 368 443 481 

Contrato 
terceiriza
do 

0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 3 1 

Contrato 
CLT 

0 0 0 0 0 0 6 6 1 12 4 0 0 

Não 
classifica
do 

397 391 459 425 442 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 397 391 459 425 442 487 490 592 620 638 672 708 702 

Fonte: INEP, 2020.  

 

 Pela tabela 1, observamos a crescente inversão no quantitativo de docentes           

efetivos mediante concurso público e os que se encontram sob regime de contrato             

temporário. Entre 2007 e 2010, não há especificação entre os quantitativos quanto ao             

4 Informações disponíveis em: https://www.idib.org.br/Concurso.aspx?ID=182 Acesso em 10 jun. 2020.  

https://www.idib.org.br/Concurso.aspx?ID=182
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vínculo empregatício, mas, de 2011 a 2019, a tabela mostra a ascensão dos números              

dos contratos temporários, que chegam finalmente a 68,5% do total dos professores.            

Essa inversão assinala a crescente precarização do regime de trabalho docente,           

situação que ainda se mantém grave mesmo com a contratação dos aprovados no             

recente concurso. Sem um processo transparente para definir critérios técnicos para           

essas contratações para docentes com direitos trabalhistas reduzidos e em condição           

instável e precária, a prática que se reproduz também na rede pública estadual cria um               

quadro de temor entre os professores, muitas vezes reféns de lideranças políticas que             

indicam quem será ou não contratado, o que compromete tanto sua atuação            

profissional quanto sua capacidade de agir na esfera pública.  

 A prática opera sob a orientação da velha política de “voto de cabresto”, que se               

consolida ainda pelas indicações de gestores das escolas. Mudanças nos ventos da            

política deslocam gestores e professores, o que faz com que a educação se fragilize,              

submetida a interesses diversos. No PME, no item 15.10 planejamento estratégico para            

a Meta 15 está previsto “Garantir e Ampliar, a partir da implantação deste PME, o               

atendimento a programas de capacitação em gestão educacional e áreas afins, visando            

garantir o processo de democratização e qualidade da educação dos profissionais em            

função docente e não docente atuante no espaço escolar” (ARAGUAÍNA, 2015, p. 26).             

Ali está a única referência à palavra “democratização” no documento, condicionada à            

capacitação de docentes que atuariam na gestão. Sem uma data prevista para alcançar             

essa meta, nada parece ter sido realizado até o momento, confirmando o reiterado             

desinteresse pela gestão democrática na escola.  

 Os dados nos mostram ainda a ampliação da rede municipal em 43,9%, que             

responde prioritariamente pelos anos iniciais da educação básica. O atendimento aos           

anos finais ainda se faz pela cooperação com a rede estadual. A ausência de vagas               

para o segundo segmento do ensino fundamental no concurso (Edital 1/2019) sinaliza            

que essa perspectiva se mantém como prevista para o horizonte próximo.  

 Para melhor visualizar esse quadro funcional, apresentamos o gráfico 1, que           

sintetiza a relação entre efetivos/temporários ao longo dos 13 anos, sinalizando os            
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efeitos da flexibilização das leis trabalhistas e a decorrente precarização dos regimes            

de trabalho.  
Gráfico 1 - Docentes da rede municipal de Araguaína e tipo de vínculo empregatício 

 
Fonte: GT de Educação (2020) 

 No Gráfico 2, estão compreendidas as demais categorias profissionais que          

atuam na rede municipal de ensino, evidenciando o considerável crescimento da rede            

no período 2007-2019. Ali se encontram relacionados os quantitativos referentes aos           

profissionais com funções administrativas, de serviços gerais, de saúde, de          

alimentação, de segurança, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, pedagogos,       

bibliotecários e monitores. Nesse caso, contudo, não há indicações quanto aos regimes            

de trabalho. A variação nos dados entre 2018 e 2019 nos indica a existência de               

contratações temporárias.  

 Em todos os anos, não há indicações relativas a contratações de profissionais da             

saúde, fonoaudiólogos, nutricionistas e psicólogos, que teriam um papel indispensável          

na escola.  

 Dados sobre a educação no INEP apontam para o expressivo aumento de            

contratação de docentes e demais profissionais na rede pública municipal acompanha o            

aumento da oferta de vagas, com o aumento da concentração da oferta de vagas na               

área urbana, com oscilações entre quantitativo de estudantes atendidos na área rural,            

residentes ou não em assentamentos. O decréscimo do número de estudantes da área             
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rural pode assinalar seu deslocamento para escolas da área urbana, o que gera a              

necessidade de propostas pedagógicas que visem a efetivamente incluir esses          

estudantes a partir de demandas específicas relativas ao ensino-aprendizagem,         

transporte, merenda escolar ao serem incorporados a escolas urbanas.  

 De um número inicial de 10.283 matrículas na rede municipal em 2007,            

chegamos a um total de 19.697 alunos matriculados em 2019. É necessário ainda             

levantar dados mais precisos sobre a configuração da proposta educacional para a área             

rural, se enquadrada ou não no que se compreende como educação do campo e as               

políticas que vêm sendo produzidas para essa população. É necessário ainda levantar            

dados sobre as instalações das escolas e a possível construção de novas edificações,             

principalmente considerando que devam abrigar cada vez mais o ensino de tempo            

integral.  

 Como já havíamos apontado, há um expressivo aumento na oferta de vagas na             

rede pública municipal entre os anos (2007-2019), que passa de 10.827 e chega a              

19.697 matrículas. Essa oferta se faz mais sensível nas creches, pré-escolas e nos             

anos iniciais do ensino fundamental. Ao mesmo tempo, os números são decrescentes            

para ofertas de vagas para os anos finais do ensino fundamental (661 para 103) o que                

se repete na EJA (1.016 para 743). Não se registra oferta para o ensino médio em                

nenhuma das suas modalidades.  

 É preciso ter mais elementos para a compreensão desses dados. Se, por um             

lado, é importante observar um maior investimento nos anos iniciais da formação            

escolar, por outro, essa redução das matrículas nos anos finais do ensino fundamental             

pode apontar para diferentes perspectivas, como a de que haja migração de estudantes             

para a rede pública estadual ou mesmo a evasão e a interrupção dos estudos.  

 A redução dos números de matrículas na modalidade EJA também vai requerer            

atenção especial, sobretudo quando se analisa o nível de escolaridade da população            

araguainense. De acordo com relatório sobre o IDHM (Índice de Desenvolvimento           

Humano) de Araguaína, observamos como crescente o nível de escolarização, mas ali            

ainda se registram os altos números referentes aos que são caracterizados em 2010             
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como analfabetos ou sem ensino fundamental completo, correspondendo esse         

segmento a 42,5% da população. A permanência desses altos percentuais, apesar de            

sua grande redução em vinte anos, aponta para maior atenção a ser conferida à              

escolarização desses sujeitos. Esse expressivo número deve ser lido como um dos            

grandes fatores que incidem sobre a maior fragilidade econômica e ocupação/exclusão           

desses sujeitos do mercado de trabalho.  

 Além disso, do ponto de vista das ações pedagógicas que atendam às            

especificidades da formação na EJA, há ainda um longo caminho a percorrer. Para             

isso, é importante que um plano de educação para Araguaína invista grande atenção na              

formação continuada dos docentes que trabalham com esse segmento e que rejeite a             

prática até o momento corrente de docentes lecionando disciplinas não compatíveis           

com sua área de formação.  

De acordo com dados do censo do IBGE (2010), com atualizações referentes a             

2017, 2018 e 2019, a taxa de escolarização que compreende a faixa etária de 6 a 14                 

anos chega a 97,5%. Índices de avaliação da qualidade do ensino ofertado, como o do               

IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), situam Araguaína no 2904º           

lugar, num ranking que abriga 5570 municípios brasileiros. Nos anos iniciais da rede             

pública de ensino, o IDEB é de 6,1, caindo para 4,5 nos anos finais do ensino                

fundamental. Conforme consta em texto do portal do INEP , a meta prevista para os              5

municípios para 2022, ano do bicentenário da Independência, é que se alcance a média              

de 6.0, valor definido ao tomar como referência a qualidade dos sistemas educacionais             

em países que integram a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento            

Econômico).  

 Ainda segundo os dados do IBGE, temos a seguinte configuração referente ao            

quantitativo de estudantes, docentes e estabelecimentos de ensino.  

 
Tabela 2 - Estudantes, docentes e escolas em 2018 

 Ensino Fundamental Ensino Médio 

Matrículas 25.739 6.733 

Docentes 1.101 447 
5 Cf. http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/ideb/resultados Acesso em 11 jun. 2020.  

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/ideb/resultados
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Estabelecimentos de 
ensino 

101 25 

Fonte: IBGE (adaptado). Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/to/araguaina/panorama      
Acesso em 11 jun. 2020.  

 

 Mediante os indicadores acima, visualiza-se que a educação alcançou bom          

atendimento do ponto de vista quantitativo, caminhando para a universalização do           

ensino conforme previsto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O             

desafio se concentra agora nos indicadores da qualidade da educação ofertada, para            

isso devendo levar em conta a complexidade do quadro socioeconômico dos           

estudantes, a oferta regular de formação continuada aos profissionais da educação, as            

especificidades das populações urbana e rural, a gestão educacional, a ampliação da            

oferta do ensino de tempo integral, a qualidade das instalações relativas aos            

estabelecimentos de ensino.  

 

Ampliação de creches e escolas de tempo integral 

Dados do SINTET sinalizam a existência de apenas uma escola municipal de            

tempo integral em Araguaína – Escola de Tempo Integral William Castelo Branco – e              

apenas 10% de creches de tempo integral. Em consonância com o Plano Nacional de              

Educação (BRASIL, 2014), a meta 6 define a oferta de “educação em tempo integral              

em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender,              

pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica”.  

 

EJA – Educação de jovens e adultos 

A meta 10 do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) prevê “oferecer, no             

mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos,               

nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional”. Essa            

meta ganha especial relevância no contexto da cidade de Araguaína, haja vista os             

dados que mostram o grande percentual de adultos situados no segmento de            

analfabetos ou com ensino fundamental incompleto.  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/to/araguaina/panorama
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 Vivemos atualmente em uma sociedade técnico cientifica, que exige formação          

mínima para participar das atividades laborais em todos os setores do mundo trabalho.             

Por isso devemos priorizar a educação para todos de forma adequada as condições de              

vida de cada cidadão. Sabemos que é responsabilidade do governo municipal o ensino             

fundamental, mas a educação de jovens e adultos precisa estar nas pautas de todos os               

níveis da educação em nosso país e, no caso de Araguaína, pode impactar             

decisivamente no desenvolvimento econômico e social, com inclusão de sujeitos nos           

setores produtivos. Trata-se de um direito à cidadania plena: “A Educação de Jovens e              

Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino, que perpassa todos os níveis da Educação              

Básica do país. Essa modalidade é destinada a jovens e adultos que não deram              

continuidade em seus estudos e para aqueles que não tiveram o acesso ao ensino              

fundamental e/ou médio na idade apropriada” (PAVIEVITCH, s/d; s/p).  

 Podemos destacar que a educação de jovens e adultos é um Direito            

assegurando na A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 9394/96, em seu artigo               

37º § 1º. Mais do que certificar para garantir diplomação imediata e pretensamente             

facilitar a entrada de sujeitos no mercado de trabalho, a gestão petista se compromete              

com a efetiva formação a que os cidadãos têm direito, mediante a expansão da              

modalidade EJA para Araguaína. É nesse segmento da educação que precisamos           

refletir sobre soluções para o alto índice de analfabetismo. Alinhados ao pensamento            

freiriano, precisamos ir além de uso de metodologias e técnicas para solucionar de             

forma isolada o problema, ultrapassando a lógica de precária e pragmática qualificação            

de mão-de-obra para o mercado. Assim, devemos envolver as pessoas no seu            

processo de ensino-aprendizagem para além da aquisição de uma técnica de           

decifração e de escrita. 

 Em um governo popular a participação das pessoas será fundamental. Educação           

de jovens e adultos centrado na capacitação profissional e cultural, com currículo            

flexível respeitando o currículo comum nacional e agregando conhecimentos culturais          

das matrizes de comunidades tradicionais além das festas populares. Esse novo           

conceito precisa respeitar um corte entre Educação de jovens e adultos no mundo rural              
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e urbano. Será necessário o apoio financeiro para motivar os alunos(as) nesta            

caminhada, além de uma preocupação com a alimentação de qualidade durante os            

encontros e aulas. Outra característica importante em um projeto como este será a             

participação de várias secretarias (Educação, Cultura, Ação Social, Trabalho e Renda,           

entre outras). 

 

Plano de cargos e salários e formação docente 

 Empreender um plano de valorização dos profissionais de educação só é           

possível se construído ancorado no tripé: formação, remuneração e condições          

condignas de trabalho. Para tanto, o ente federado municipal deve considerar a sua             

viabilidade financeira e a demanda dos profissionais da educação considerando a           

projeção das receitas vinculadas para MDE, o cálculo das despesas com profissionais            

em exercício de docência e fora do exercício da docência e a relação entre horas               

docentes necessárias e horas docentes contratadas. 

 No que diz respeito à viabilidade financeira, além das Transferências          

Constitucionais preconizadas na Constituição Federal (CF), artigo 212, e         

regulamentadas pelo artigo 70 da Lei n. 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da              

Educação Nacional - LDB), Lei n. 11.494/2007 (Lei do FUNDEB), entre outras            

resoluções, é preciso empreender localmente uma política de arrecadação que          

possibilite o investimento em educação. Investir o mínimo de 60% do FUNDEB na             

remuneração desses profissionais não é suficiente para promovê-los e progredi-los          

considerando a sua carreira, o tempo de serviço e a formação.  

 A valorização dos profissionais da educação, estabelecida pelo artigo 206 da           

Constituição Federal, ganha força com a aprovação da Lei 11.738/2008 (Lei do piso             

Salarial Nacional –PSPN) e Lei 13.005/2014 (Lei do plano Nacional da Educação –             

PNE). Apesar disso, considerando os dados relativos à carreira dos profissionais do            

magistério de Araguaína e a ausência de um plano para os profissionais da educação              6

6 Art. 2º [...] § 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que                 
desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou                
administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas         
no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a                
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ou de trabalhadores em educação , vemos a necessidade de discutir amplamente o            7

plano vigente e proceder as adequações necessárias com vistas a promover esses            

profissionais.  

 Portanto, o compromisso assumido aqui consiste em discutir amplamente o          

plano, (re) desenhar uma carreira viável e sustentável e investir na formação de todos              

os profissionais e trabalhadores em educação para então, promovê-los e progredi-los           

tendo como critérios principais:  
O ingresso mediante concurso público de provas e títulos, por área de atuação             
e formação correspondente ao cargo; a profissionalização, que pressupõe         
qualificação profissional, com remuneração condigna e condições adequadas        
de trabalho; a valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento;           
a progressão e promoções periódicas (BRASIL, 1996).  

 

 Vale ressaltar que a valorização das carreiras dos profissionais da educação é            

critério para o processo de implementação e manutenção do Sistema Nacional de            

Educação, conforme está posto na meta 18.  

 

Formação continuada 

 Alfabetizar na idade certa, formar leitores, ensinar a pensar matematicamente e           

cientificamente, ou seja, promover uma formação integral dos sujeitos estudantes          

consiste na missão basilar a ser desenvolvida pelos docentes que atuam nos anos             

iniciais da educação básica. Porém, a formação docente tem sido precarizada em            

detrimento da ausência de investimentos em uma política de formação comprometida           

em instrumentalizar tais profissionais para serem capazes de promover a formação           

integral dos seus sujeitos. O currículo dos programas de formação que habilitam os             

formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional             
(BRASIL, 2008) 
7 Lei nº 9.394/1996, alterada pela Lei nº 12.014/2009: Art. 61. Consideram-se profissionais da educação               
escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos,                
são: I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos                  
ensinos fundamental e médio; II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com               
habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como           
com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; III – trabalhadores em educação (grifo               
nosso), portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim (BRASIL, 2009). 
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docentes a atuarem nos anos iniciais não se fundam em conhecimentos e saberes             

necessários à formação de leitores, à sua formação integral.  

 Comprometidos em promover um ensino de qualidade, os docentes investiram          

na própria formação e têm assumido o desafio de formar esses sujeitos para que sejam               

capazes de se promover e ascender socialmente. Nesse sentido, pensamos a política            

de valorização partindo da formação continuada dos profissionais do magistério,          

implementando e desenvolvendo um programa de formação que contemple todos os           

docentes em parceria com a universidade e demais instituições competentes e           

parceiras em potencial. Vale ressaltar que tomaremos como princípio as metas e            

estratégias do Plano Municipal de Educação (PME) que alinhadas às metas e            

estratégias do Plano Nacional de Educação (PNE) pretendem um ensino que promova            

a “igualdade, a diversidade e a equidade” a partir de práticas que valorizem e              

promovam todas as formas de conhecimentos, as manifestações artísticas e culturais,           

os saberes e vivências, o viver e o agir pessoal e coletivamente de modo autônomo e                

democrático . 8

 

Educação contra a discriminação 

 Nos anos de obscurecimento contra pautas progressistas, vimos um intenso          

movimento nacional que buscou suprimir dos planos de educação em diferentes níveis            

a presença da orientação sexual no espaço escolar, já prevista desde os Parâmetros             

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) como um dos temas transversais. Araguaína          

vivenciou isso de perto, em momentos de tensão pela supressão dessa discussão no             

documento final. Segundo os discursos conservadores, tratava-se de recusar a          

“ideologia de gênero”, expressão não reconhecida academicamente pelos estudiosos         

da área.  

 Tendo em vista os elevados números da violência que cercam os LGBT,            

propomos: 

8 Conforme as 10 competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018).  
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● Promover formação continuada periódica para professores da rede municipal de          

ensino de Araguaína- TO sobre as temáticas de gênero, sexualidade e           

discriminação a serem realizadas em parcerias com as Universidades e institutos           

habilitados; 

● Garantir no âmbito da rede educação municipal de ensino, os direitos de            

identidade (de gênero, de raça, de religiosidade etc.) da criança e do            

adolescente, de acordo com o Art. 5º da Constituição Federal, dos Princípios de             

Yogyakarta, da Declaração Mundial dos Direitos Humanos e do Estatuto da           

Criança e do Adolescente; 

● Promover estratégias prático- pedagógicas nas escolas municipais de Araguaína,         

a fim de combater o bullying de natureza LGBTfóbica em suas diferentes            

manifestações (verbais, físicas e psicológicas); 

● Instituir no âmbito do calendário anual de educação uma data específica de            

visibilidade e combate a “todas as formas de preconceito” a ser trabalhada em             

todas as escolas da rede municipal de ensino de Araguaína; 

● Realizar campanhas de matrículas junto a população LGBTI, em especial          

mulheres e homens transgêneros e travestis, que se encontram em situação de            

distorção idade/série, no âmbito da EJA- Educação. 

 

Acolhimento socioemocional nas escolas 

 A partir do quadro que envolve diferentes vulnerabilidades dos estudantes,          

propomos a constituição de um projeto de prevenção e promoção de saúde mental nas              

escolas de Araguaína através de quatro programas de intervenção, sinteticamente aqui           

delineados: 

● Formação dos professores da educação infantil e ensino fundamental dos anos           

iniciais para trabalho de educação emocional – identificação de sentimentos,          

fortalecimento de vínculos afetivos etc.; 

● Supervisão socioemocional do trabalho dos docentes nas escolas; 

● Escola de Pais Afetivos; 
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● Integração com o sistema de saúde mental.  

 

História e memória 

Propomos a criação de um Museu Social de Araguaína, composto de forma            

comunitária através de “chás de memória” e acervo a partir da população. Esse projeto              

pode ser desenvolvido junto à Universidade Federal do Tocantins e visa a atender à              

resistência e à apropriação da própria história, articulado com a educação escolar            

através de programas específicos. 

 

Síntese das diretrizes educacionais para uma gestão democrática em Araguaína 

 A partir dos dados expostos e das políticas assumidas, a gestão PT se             

compromete com as seguintes diretrizes gerais para a educação pública ofertada pela            

rede municipal em Araguaína:  

● Cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Educação em          

consonância com o que está previsto pelo Plano Nacional de Educação; 

● Realização de monitoramento das metas pactuadas pelo Plano Municipal de          

Educação; 

● Fortalecimento da rede de cooperação que viabilize o cumprimento de diretrizes           

e metas previstas pelo Plano Municipal de Educação; 

● Ampliação do quadro de docentes em regime de estabilidade mediante          

realização de concurso público; 

● Realização de concurso público para demais áreas profissionais abrigadas pela          

escola, a partir de levantamento das demandas reais; 

● Regulamentação das contratações em regime temporário, com editais públicos         

que explicitem os critérios e todo o processo envolvido; 

● Realização de eleições dos gestores das escolas municipais com participação da           

comunidade escolar; 

● Desenvolvimento de uma gestão escolar democrática; 
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● Constituição da centralidade da escola na comunidade, que paulatinamente pode          

configurar-se como espaço de intensa produção cultural em consonância com          

projetos desenvolvidos pela pasta da cultura; 

● Elaboração de um programa de formação continuada, atendendo ao que Freire           

denominava como “educação permanente” dos professores, contando para isso         

com a parceria com a universidade pública e cursos de pós-graduação (mestrado            

e doutorado) acadêmicos e profissionais ofertados na cidade; 

● Desenvolvimento de uma política de formação de Educação de Jovens e           

Adultos; 

● Aumento da oferta de escolas em tempo integral, subsidiadas por uma política de             

educação integral; 

● Ampliação do número de creches de tempo integral para maior amparo às            

crianças das famílias dos trabalhadores e redução das situações de          

vulnerabilidade social; 

● Desenvolvimento de programa de inclusão digital, com banda de Internet gratuita           

e de acesso livre para a escola e seu entorno.  

 

2 - Desafios para a Saúde Pública de Araguaína 

  

 A presente proposta para a área da saúde no município de Araguaína trata dos              

desafios que o governo do Partido dos Trabalhadores traçará ao longo dos quatro anos              

de gestão, primando pelo desenvolvimento de uma rede de atenção à saúde de             

qualidade, humanizada e resolutiva dos problemas de saúde enfrentados pela          

população araguainense. Preconiza uma rede de atenção primária que possa oferecer           

um serviço de saúde de qualidade pactuado e articulado com as três esferas de              

governo, por meio de ações de promoção, prevenção e proteção da saúde da             

população e, principalmente, aqueles segmentos mais vulneráveis e excluídos da          

sociedade.  
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Concebe-se a saúde como um direito público garantido na Constituição de 1988            

e conquistado com a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), como uma             

política norteada e sustentada nos princípios da universalidade ao acesso e cuidado na             

atenção, equidade e integralidade das ações garantindo a continuidade da assistência           

nos demais níveis de atenção. Diante disso, pensamos uma rede de saúde municipal             

que tenha condições estruturantes, recursos humanos capacitados e qualificados nos          

mais variados níveis de complexidade de atendimento e tomadas de decisões, como o             

planejamento estratégico e participativo. Ademais, todos os segmentos sociais e          

demandas estão relacionadas diretamente ao processo de adoecimento e a saúde           

coletiva da população definido como fatores condicionantes e determinantes para          

públicas que garantam um meio ambiente equilibrado, educação de qualidade, serviços           

de transporte, habitação, alimentação, lazer, emprego e renda. Para tal, é urgente            

resgatar a gestão pública do sistema municipal de saúde, como forma de fortalecimento             

a valorização do SUS na gestão democrática e participativa. 

 

Da conquista e consolidação do Sistema Único de Saúde 

O arcabouço fundamental da organização do SUS está nos seus princípios e            

diretrizes como a universalidade do acesso, integralidade da atenção e          

descentralização política administrativa, com direção única em cada esfera de governo           

(Art.7, Lei 8080/90), o que o torna desafiador para um País de extensão continental              

uma política decentralizada e hierarquizada, levando em consideração as         

especificidades regionais. Por isso a necessidade de uma rede de atenção à saúde,             

articulada e integrada aos demais serviços de saúde com ampla participação           

democrática das decisões e capacidade resolutiva das demandas de saúde local.  

 Sobre a priorização e valorização dos serviços públicos de saúde e a            

participação da iniciativa privada no SUS, a Lei 8.080/90 é bem clara quando afirma              

que esta será de forma complementar (Art.4º, § 2 da Lei 8.080/90) garantindo a              

autonomia do SUS e priorização dos serviços públicos. Mas o que se percebe é que               

desde toda a trajetória da história do SUS o capital privado sempre teve sua forte               
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influência, mesmo após a sua implantação, sendo aperfeiçoada com o Sistema de            

Saúde Suplementar, privado, pré-pago, financiados com as contribuições de         

trabalhadores e por seus empregadores, composta por empresas operadoras de plano           

privados de saúde, com atuações na área de assistência médica e odontológica, e as              

práticas liberais de diferentes profissões de saúde formando um subsistema privado de            

saúde.  

 Não distante dessa realidade, o município de Araguaína reflete bem a influência            

do setor privado, tanto nas atividades de meio como finalística, que vão desde a              

prestação de serviço laboratorial e o gerenciamento dos recursos e execução dos            

serviços prestados por colaboradores. Como exemplos da política privatista da saúde           

em nossa cidade temos a gestão do HMA, UPA, o que representa um retrocesso das               

lutas de fortalecimento do SUS com gestão pública, transparente e democrática. A            

gestão desses aparelhos públicos de saúde tem sido feita através de contratos de             

prestação de serviços, com empresas da iniciativa privada, de questionável idoneidade,           

resultando em precarização da prestação do serviço e das relações de trabalho. 

 A atenção básica é a porta de entrada do fluxo de paciente na rede de atenção                

da saúde no SUS, integradas as ações de continuidade de assistência de média e alta               

complexidade. Por isso, a importância dos princípios do SUS, quanto a universalidade,            

acessibilidade e integralidade das ações. No município de Araguaína, a rede de            

atenção a nível municipal é composta pela atenção básica nas Unidades Básicas de             

Saúde (UBS) com suas equipes Estratégia de Saúde da Família - ESF; onde são              

potencializadas as suas ações de promoção e prevenção no processo saúde/doença,           

resultado dos fatores condicionantes e determinantes sociais, tais como o meio           

ambiente, saneamento básico, emprego e geração de renda, educação, alimentação,          

transporte e habitação. Nesse sentido, a saúde coletiva deve ser vista como o             

somatório desses fatores que contribuem diretamente ao estado de saúde e           

adoecimento da população, que por meio de estratégias consolidadas na organização           

do SUS, os serviços de saúde são descentralizados em ações nas três esferas de              

governo, com articulação e pactuações em comissões intergestores bipartite e triparte           
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de aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do          

SUS, definindo a política de saúde dos entes federativos e seus planos de saúde,              

aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. 

A análise dos relatórios anuais de gestão da saúde em Araguaína demonstra            

que a atenção básica tem sido abandonada aos poucos. A redução do número de              

profissionais e do investimento fica clara no RAG de 2019.   

 A gestão democrática, com a participação comunitária e demandas populares          

representativas nos conselhos de saúde, é uma forma de resgatar a essência da             

origem e função do SUS, representados pelas lutas dos movimentos sociais e a reforma              

sanitária, no final da década de 70. Com a retomada do processo de redemocratização,              

que culminou uma longa trajetória e conquista do SUS na Constituinte de 1988; batalha              

travada contra o capital da saúde representado pelos modelos hospitalocêntrico da           

medicina tradicional, indústria farmacêutica medicamentosa e assistência individual. 

Da leitura dos documentos que analisam as condições de saúde em Araguaína            

faz parecer que temos um sistema eficaz de atenção, com resultados bons. Todavia, a              

realidade diária da população não demonstra isso. Nessa Pandemia que atravessamos           

a precariedade dos órgãos de atenção básica, que deveriam identificar, orientar e            

acompanhar os pacientes infectados pela Covid-19, funcionaram de forma muito          

precária uma vez que não havia uma direção única e nem profissionais suficientes para              

fazê-lo. No que pertine à atenção secundária e terciária não foi diferente. A inexistência              

de vagas para cirurgias eletivas e de leitos suficientes em Unidades de Tratamento             

Intensivo já era percebida pela população antes da pandemia, uma vez que, para             

conseguir uma cirurgia havia necessidade de intermediação de algum político e para            

conseguir vagas em UTIs de decisão judicial.  

 

 
Disposições sobre o SUS na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município             

de Araguaína 

 O SUS expresso na constituição federal foi instituído pela Constituição Federal           

de 1988 e decorre dos seus artigos: o 6º, que reconhece a saúde como direito social; o                 
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196, que estabelece ser dever do Estado garanti-lo, mediante políticas sociais e            

econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e              

igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde;             

o 197, que declara serem de relevância pública essas ações e serviços, cabendo ao              

poder público dispor sobre sua regulamentação, execução e fiscalização; e o 198,            

que determina a organização das ações e serviços públicos de saúde por meio de uma               

rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, sob diretrizes de           

descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. 

 Diante da compreensão dos fatores históricos e sociais que contribuíram para a            

conquista do SUS, bem como sua organização e consolidação de suas políticas de             

saúde por meios de ações descentralizadas e hierarquizadas nas três esferas de            

governo, propõe-se uma rede de atenção básica municipal que atenda às demandas            

populacionais de Araguaína, respeitando a sua diversidade, especificidade do território          

e seus meios de produção (perfil epidemiológico e econômico), envolvendo os diversos            

segmentos e setores da sociedade civil e organizada como protagonistas no centro de             

discursão e participação de uma gestão democrática, com serviços públicos de           

qualidade respeitando os princípios da Universalidade, acessibilidade aos serviços de          

promoção, prevenção e proteção da saúde na rede de atenção básica, assim como a              

integralidade desses serviços permitindo a sua continuidade ne rede de média e alta             

complexidade.  

No que diz respeito ao Município de Araguaína, propriamente, a Lei orgânica            

local, dispõe, em seu artigo 7º, VIII, que é de sua competência: “prestar, com a               

cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à             

saúde da população”. No capítulo que trata das políticas públicas municipais, em seu             

artigo 157, disciplina que a saúde é direito de todos os munícipes e dever do Poder                

Público, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação           

do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e                

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  
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Para atingir os objetivos estabelecidos no artigo anterior, o art. 158, dispõe que o              

Município promoverá por todos os meios ao seu alcance: 

I - condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação,          

transporte e lazer; 

II - respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental; 

III - acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às ações e               

serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer          

discriminação. 

 

Diagnóstico da saúde local 

 No que diz respeito aos profissionais que trabalham no sistema, estes estão            

assim distribuídos: 

 

Vínculo empregatício/tipo Total 
Estatutário  938  

Emprego Público  01  

Contrato por prazo determinado  502  

Cargo comissionado  28  

Celetista  03  

Total  1472  

 

 
 O Plano de Cargos, Carreiras e Salários dessa Municipalidade teve minuta           

elaborada no ano de 2014, no entanto, ainda não está em vigor.  

 
Quantitativo de profissionais de nível superior por vínculo e forma de contratação 
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Quantitativo de profissionais de nível médio por vínculo e forma de contratação 

 

 

 

Quantitativo de profissionais de nível básico por vínculo e forma de contratação 
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Quantitativo de profissionais em cargos comissionados 
Cargo  Quantidade  
Secretário de Saúde  01  
Secretário Executivo  01  
Diretor  07  
Coordenador  20  
Assessor Técnico I  01  
 
 
 

Dados de mortalidade 

Analisando os dados epidemiológicos que tratam de mortalidade, podemos         

observar, segundo consta da RAG, que nesse ano de 2019 dentre as três principais              

causas de mortalidade destacaram-se, as Doenças do Aparelho Circulatório (277),          

Causas Externas de morbidade e mortalidade (173) e Neoplasias (tumores) (149). Em            

relação à faixa etária, o maior número de mortalidades por doenças do aparelho             
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circulatório relacionou-se a idosos a partir dos 80 anos (115), em seguida as causas              

externas de morbidade e mortalidade pelo grupo de pessoas de 20 a 29 anos (46) e por                 

fim as neoplasias na população de 70 a 79 anos (40). 

As condições de saúde das populações são influenciadas de forma complexa            

por determinantes sociais, como distribuição de renda, riqueza e educação, como se            

esses indicadores fossem fatores de risco interdependentes para a ocorrência de           

doenças. Importante ressaltar que essas causas podem ser evitadas e os serviços de             

saúde devem estar alertas quanto a adoção de medidas de prevenção e promoção à              

saúde, segundo o mesmo relatório anual. 

 

Dados sobre morbidade 

No que diz respeito aos dados de morbidade, nota-se da análise dos dados             

constantes da RAG, que nesse ano de 2019, a causa mais frequente de internação              

hospitalar na rede SUS e conveniado teve como causa a gravidez, parto e puerpério              

(3.269), seguido pelo grupo de causas de morbidade, lesões por envenenamento e            

algumas outras consequências de causas externas (1.105) e pelas doenças do           

aparelho respiratório (808).  

No grupo de causas lesões, envenenamento e algumas outras consequências de           

causas externas, os acidentes de trânsito constituem um sério problema dado ao            

elevado impacto na morbimortalidade. Esse tipo de acidente encontra-se entre as           

causas externas de maior incidência, com elevado percentual de internação, além de            

altos custos hospitalares, perdas materiais, despesas previdenciárias e grande         

sofrimento para as vítimas e seus familiares.  

 

Informações sobre financiamento do sistema 

No que corresponde ao financiamento e utilização de recurso, o município de            

Araguaína aplicou em Saúde o valor R$ 46.006.994,67 de recursos próprios nas ações             

e serviços de saúde no ano de 2019 o qual compõe o índice constitucional, houve uma                
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diminuição de percentual no valor total aplicado em relação ao ano de 2018 de              

11,00%  

As despesas com saúde, classificadas por natureza de pessoal e encargos           

sociais foi de R$ 52.539.497,62 em 2019 equivalente a 48,48% das despesas total, com              

relação ao ano de 2018 esse grupo teve um aumento no percentual de 0,79%.  

Nas despesas com saúde na natureza classificadas como despesas correntes foi           

consumido no ano de 2019 o valor de R$ 45.502.310,21 que equivale a 50,28% dos               

recursos consumidos neste ano, em relação ao ano de 2018 nesse mesmo grupo de              

despesas foi registrada uma diminuição de 0,12%.  

Já no grupo de Investimentos o percentual foi de 1,24% do total da despesa              

executada em 2019 sendo de R$ 1.347.408,65 com relação ao ano de 2018 houve              

uma diminuição de 41,96%.  

O município avança anualmente acerca da participação própria aplicada na área           

da saúde, a qual ultrapassou 5,27% do índice constitucional mínimo de 15%, conforme             

preceitua a Emenda Constitucional de nº 29/2000. 

O Fundo Municipal de Saúde de Araguaína recebeu da União em 2019 por             

transferência do Fundo a Fundo o montante de R$ 62.641.731,97, transferências a            

maior que a do ano de 2018 que foi R$ 52.644.435,77, tendo um percentual a maior                

15.95%. Deste valor foi pago 58.602.806,46 no ano de 2019 com percentual de             

pagamento de 93,55%.  

A despesa com saúde financiada por recursos próprios municipais representou          

20,27% da receita de impostos e transferências constitucionais e legais. Este indicador            

informa que o Município cumpriu a Constituição Federal (LC 141/2012).  

Avaliando a despesa "per capta/por habitante" com saúde comparativamente do          

terceiro quadrimestre 2018 pelo terceiro quadrimestre 2019, o valor aplicado em saúde            

"per capita" passou de R$ 602,84 para R$ 610,58  

 Em se tratando, da despesa total da saúde, os percentuais aplicados por grupo             

de despesas, ficaram assim: Despesas de Pessoal (48,17%), Serviços de          



37 
 

Terceiros/Pessoa Jurídica (43,95%) e Investimentos (1,54%) e com medicamentos         

alcançaram (1,39 %).  

 

Atenção Básica 

 A respeito das equipes de atenção básica, consta da RAG que: “Foi realizado um              

chamamento público para contratação de profissionais médicos publicado no diário          

oficial em junho, não se apresentaram profissionais suficientes para completar todas as            

equipes. Encerrando o terceiro quadrimestre das 45 equipes de Estratégia e Saúde da             

Família 12 delas se tornaram Estratégia Agentes Comunitários de Saúde, onde é            

composta somente por profissionais enfermeiro, técnico de enfermagem e Agente          

Comunitário de Saúde;  

 O Ministério da Saúde através da portaria nº 1.551, de 1 de julho de 2019,               

credencia os Municípios a receberem o incentivo financeiro referentes às Equipes de            

Saúde da Família e Saúde Bucal, aprovando as 16 equipes ESF para Araguaína,             

porém, por falta dos profissionais médicos, onde é obrigatório ter para tornar a equipe              

em ESF, não foi possível realizar a implantação fazendo com que essas equipes             

perdessem o prazo preconizado pelo ministério da saúde de 04 meses após a             

publicação, conforme PNAB 2.436/2017”. 

 

Demonstrativo das Ações Executadas /Metas do Plano Municipal de Saúde          

2018-2021 e PAS 2019 – no que diz respeito à atenção básica 

 Diretriz: Aprimoramento das redes de atenção e promoção ao cuidado integral           

às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso),             

considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade            

social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção no município de               

Araguaína.  

 Objetivo: Ampliar a cobertura populacional das equipes de Atenção Básica e           

Saúde Bucal. 
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 A meta prevista era para ampliar para 86% a cobertura populacional estimada de             

atenção básica de acordo com o índice populacional até 2021, não foi atingida, de 70               

realizando 64,13 e, no que pertine à execução orçamentária, de R$ 8.300,00 previstos,             

foram realizados R$ 3.200,00. A justificativa prende-se à indisponibilidade de          

profissionais médicos para preencher essas equipes, conforme supracitado. 

 O município tinha por meta aumentar a cobertura do programa de saúde bucal, o              

que não foi alcançado. O mesmo acontecendo com a ampliação do número de             

unidades básicas de saúde. Estavam previstas construção de 05 (cinco) unidades até            

2021 e nenhuma foi concluída. Não houve também nenhuma reforma ou ampliação.  

 Havia também a proposta de implantar mais 04 (quatro) Equipes de NASF na             

Atenção Básica do município de Araguaína, visando uma assistência mais holística e            

humanizada ao usuário, até 2021, com previsão de uma por ano. Nenhuma foi             

realizada. 

 Estava planejada também a aquisição de, no mínimo, 75% dos equipamentos e            

materiais permanentes solicitados para Atenção Básica e Saúde Bucal no período de            

2018 a 2021. Foram realizados apenas 5% dos 75, o que importou na execução de               

R$17.588,00 para um orçamento previsto de R$1.600.000,00. 

 Não foram alcançadas metas de realizar o número mínimo de 48 visitas guiadas             

de gestantes ao Hospital e Maternidade Dom Orione. Também não foi alcançado meta             

de aumento de partos normais. A proposta era aumentar a proporção de parto normal              

para 45,23 até 2021. Chegou-se a 34,98%. 

 Ampliar a realização de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de             

25 a 64 anos no município de Araguaína para 0,22, até 2021, sendo a meta anual de                 

0,21, mas chegando-se a apenas 0,09, executando 12.716,62 de um total de 34.944,00. 

 Também não houve ampliação da realização de exames de mamografia de           

rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos no município de Araguaína para 0,19, até               

2021, com meta anual de 0,18, chegando a 0,08. Os exames são de responsabilidade              

do Estado.  
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 Da mesma forma que a realização de o mínimo de 75% das ações necessárias              

para o desenvolvimento dos serviços do Centro Odontológico anualmente não foram           

alcançadas, havendo previsão de R$380.000,00 e nada de execução. A produtividade           

com relação à aparelhos ortodônticos instalados e realizados manutenção e realização           

de próteses também não foram alcançadas. A implantação de 08 novas salas de             

vacinação, até 2021, para otimizar o serviço de imunização, para prevenção de riscos e              

envelhecimento saudável, não foram concluídas. A previsão era de 2 novas salas por             

ano, mas nenhuma foi construída, seguindo o mesmo destino das unidades básicas            

programadas e não executadas. A meta de vacinação também não alcançada,           

conforme acima demonstrado. 

 Não foram alcançadas as metas para notificação de agravos relacionados ao           

trabalho, deixando de executar cerca de R$300.000,00. Manter 100% do funcionamento           

do CER IV de acordo com a legislação vigente, não foi alcançado. De R$ 4.330.000,00               

que estavam orçados, foram gastos R$ 2.415.000,00. 

 

Hospital Municipal de Araguaína 

 O objetivo era monitorar e assegurar 100% do funcionamento dos serviços de            

saúde contratados do Hospital Municipal de Araguaína – HMA e Ambulatório Municipal            

de Especialidades – AME. O Repasse previsto era de R$ 32.093.000,00, sendo            

executado R$27.994.265,10. Esse nosocômio presta serviços de atendimento        

pediátrico como internações, cirurgias, UTIs e urgência em pediatria. Tem convênio           

com o ITPAC para instalação de Ambulatório Municipal de Especialidades – AME e             

abertura de campo de estágios. Cumprimento do contrato está com o ISAC está sendo              

monitorado e é satisfatório, segundo a RAG. 

 Havia provisão de construir 50% da sede própria do Hospital Municipal de            

Araguaína de 2018-2021. Meta não alcançada. Nada foi realizado. Recurso previsto: R$            

7.500.000,00. Licitação suspensa. Atualmente houve uma contratação emergencial        

para construir esse hospital. 
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 Os recursos financeiros destinados à execução das ações do SUS em           

Araguaína, são movimentados através do Fundo Municipal de Saúde – FMS, por meio             

de transferências, Municipais, Estaduais e Federais. A previsão orçamentária do FMS           

por programa, ações e sub-função foi definida no Plano Plurianual de 2018-2021. O             

orçamento de 2019 foi definido na Lei Orçamentária Anual (LOA) teve seu valor previsto              

em R$ 137.921.646,00 e executado R$ 107.811.327,84 ou seja 78,19%. 

 Na Atenção Básica foram realizadas 54% das ações planejadas, dentre as           

principais ações realizadas está a capacitação dos profissionais da Atenção Básica. 

 Referente as ações de Atenção Especializada tiveram um percentual de 81,25%           

de alcance das metas pactuadas. 

 

Propostas da área de saúde 

 No Brasil, e em Araguaína especialmente, vivemos os problemas de saúde           

típicos dos séculos XIX, XX e XXI, malária, febre amarela, coronavírus, dengue,            

leishmaniose, doenças e acidentes relacionados ao trabalho, doenças crônico         

degenerativas, como câncer. Essa conjuntura tem que ser enfrentada, por isso,           

preliminarmente, propomos: 

● Continuar na defesa do Sistema Único de Saúde - SUS, público e universal,             

garantindo acesso a serviços de atuação integral, universal e equitativo.  

● Lutar pelo descongelamento imediato dos recursos represados pela EC 95/16,          

que congela os gastos públicos por 20 anos, o que possibilitaria, de imediato, a              

injeção de 21 bilhões de reais no SUS.  

● Fortalecer o trabalho das equipes de saúde da família e lutar pela suspensão da              

Portaria 2979/19, que muda a forma de repasse de recursos para esse            

programa, acabando com o programa de atenção básica, pois acaba com seu            

piso; 

● Fortalecer o trabalho dos institutos de pesquisa e laboratórios públicos;  

● Garantir ofertas de leitos de UTIs para proteger vítimas da COVID-19, nos            

preparando melhor para tragédias como crise sanitária atual; 
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● Adotar um protocolo único para proteger a população da atual crise sanitária; 

● Garantir estabilidade no emprego e manutenção dos salários dos servidores de           

todos os setores públicos.  

● Resgatar a gestão pública do HMA e UPA, gerindo o serviço de saúde pública e               

de qualidade a população, suprindo a necessidade do quadro de profissionais           

nessas unidades através de concursos público, valorizando a carreira dos          

servidores. 

 

 No plano geral, indicamos as seguintes diretrizes para promover a qualificação           

do sistema municipal de saúde:  

 

Promoção e proteção da saúde para cuidar das pessoas  

● Consolidação do SUS com caráter 100% público que caminhe gradativamente          

da situação atual em cada município, para planejamento e execução das ações            

de saúde pelo próprio município, de forma a precisar cada vez menos da compra              

de serviços privados;  

● Realização de Concurso Público anualmente nos municípios para reposição da          

força de trabalho e qualificação para provimento de pessoal em quantidade           

suficiente, evitando a compra de serviços privados;  

● Fortalecer ações de cuidado e de segurança da Saúde do Trabalhador, para o             

controle, identificação e notificação dos riscos do trabalho e ambientais;  

● Efetivação de uma política de recursos humanos que estabeleçam as carreiras           

dos profissionais de saúde (PCCS) necessárias à cobertura dos serviços de           

saúde em cada nível de atenção (básica, média e alta complexidade);  

● Implantar o Programa de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, com ações            

destinadas a todas as faixas etárias, da puberdade ao climatério, a prevenção ao             

câncer de útero e de mama, o planejamento sexual e reprodutivo, a sexualidade             

e os principais problemas ginecológicos;  
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● Criar ações intersetoriais de promoção e proteção da saúde e qualidade de vida,             

destinadas às crianças, a jovens, a adultos, aos idosos e portadores de            

enfermidades crônicas, priorizando ações de alimentação saudável, controle da         

obesidade e do sedentarismo, do tabagismo e do uso abusivo de álcool e outras              

drogas;  

● Desenvolver projetos intersetoriais de enfrentamento das diferentes formas de         

violência (no trânsito, no trabalho, sexual e contra as mulheres, pessoas negras,            

LGBTs, crianças e pessoas idosas);  

● Ampliar as ações do Programa Saúde na Escola (PSE), em parceria com a             

Educação, com ênfase na saúde bucal e oftalmológica, alimentação saudável,          

sexualidade, prevenção de Infecções [Doenças] Sexualmente Transmissíveis       

(ISTs), gravidez na adolescência, uso de álcool e outras drogas;  

● Fortalecer as ações para prevenção e controle de ISTs e AIDS, Hepatites,            

Tuberculose e Hanseníase, investindo em ações intersetoriais e descentralizadas         

de atenção a saúde, educação e proteção;  

● Desenvolver ações de saúde afirmativas (pessoas negras, mulheres, LGBTs,         

pessoas com deficiência), em articulação com as demais políticas intersetoriais; 

● Fortalecer as ações de proteção e vigilância em saúde para o enfrentamento das             

principais vulnerabilidades e riscos do processo saúde-doença, com prioridades         

às pessoas que vivem nos bairros distantes do centro, em situação de rua ou em               

restrição de liberdade; 

● Intensificar e envolver a sociedade em ações de controle de dengue, zica e             

chikunguinya e, principalmente, coronavirus; 

● Implantar programa de controle da população de cães e gatos, para proteção da             

saúde humana e a promoção do bem-estar animal, em parceria com a sociedade             

civil.  

 

Atenção básica humanizada, resolutiva e de qualidade  
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● Fortalecer a Atenção Básica em Saúde, garantindo atendimento integral e          

equitativo, com cuidado humanizado, resolutivo e de qualidade, em todas as           

unidades básicas de saúde, que devem garantir condições dignas de trabalho           

para que os servidores possam prestar atendimento qualificado e humanizado          

aos cidadãos e cidadãs;  

● Ampliar as Equipes de Saúde da Família e os Núcleos de Apoio à Saúde da               

Família, visando a atingir cobertura de atenção à saúde da população,           

destacando regiões de maior vulnerabilidade e de maior densidade populacional;  

● Inserir, prioritariamente, na dinâmica de trabalho das equipes da Atenção Básica           

a compreensão de que o trabalho é um dos fatores determinantes do processo             

saúde-doença;  

● Defender a manutenção do Programa Mais Médicos para o Brasil, garantindo           

que toda a população possa ter equipes de Estratégia Saúde da Família            

completas, garantindo o atendimento médico de qualidade;  

● Ampliar e fortalecer a estratégia dos Agentes Comunitários de Saúde para           

promoção da saúde, tendo com um dos pilares centrais de sua atuação a             

compreensão de que o trabalho é um dos fatores determinantes do processo            

saúde-doença, qualificação do cuidado, desenvolvimento de ações intersetoriais,        

vínculo com as pessoas e valorização da cidadania;  

● Ampliar as ações do Programa Brasil Sorridente, desenvolvendo ações de          

prevenção nas escolas municipais e melhorando o atendimento odontológico nas          

Unidades de Saúde e nos Centros Especializados em Saúde Bucal;  

● Fortalecer a Estratégia de Saúde da Família sem domicílio. Criar consultórios na            

rua. 

 

Qualificar a rede de urgência e de emergência e de atenção hospitalar 

● Investir na ampliação, na qualidade e na humanização do atendimento das           

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), consolidando o seu papel no          

atendimento das urgências, integradas à rede de saúde;  
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● Garantir que todos os acidentes e todas as intoxicações relacionadas ao trabalho            

sejam prontamente notificadas ao órgão de vigilância epidemiológica e,         

simultaneamente, programada inspeção, pela equipe de vigilância e fiscalização         

sanitária, dos ambientes de trabalho das ocorrências;  

● Buscar, junto ao Ministério da Saúde e ao governo do Estado, a ampliação e              

renovação da frota do SAMU-192, reivindicando que o governo estadual participe           

do seu financiamento;  

● Valorizar a rede hospitalar, seja ela pública (municipal, estadual e federal) ou            

conveniada ao SUS, de forma a que esteja articulada às necessidades locais,            

promovendo acesso da população a serviços de média complexidade, como          

cirurgias eletivas e serviços de alta complexidade, internações e outros          

tratamentos que exigem maior aporte técnico, por meio de processos de           

regulação do SUS. 

● Aprimorar e ampliar o serviço de internação domiciliar (PID) e de fisioterapia            

domiciliar. 

 

Atenção especializada articulada e integrada em rede  

● Organizar o atendimento especializado na cidade (consultas médicas com         

especialistas, exames e procedimentos especializados), consolidando um novo        

modelo de cuidado especializado multiprofissional, em rede e resolutivo, que          

solucione a fila de espera. Para tanto, é essencial promover a ampliação e a              

qualificação do atendimento prestado por Ambulatórios de Especialidades e         

demais serviços especializados da prefeitura, em articulação com serviços de          

especialidades mantidos pelos governos do estado, dos hospitais filantrópicos e          

serviços privados contratatos pelo SUS. Estabelecer um projeto estrutural         

comum para unidades de saúde por nível de complexidade, por população           

assistida;  

● Garantir atenção especializada para todos os problemas de saúde decorrentes          

de doenças, intoxicações e acidentes relacionadas ao trabalho;  
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● Prover, mediante recurso próprio ou em articulação com outros entes federados,           

exames laboratoriais específicos demandados pelo PSTT;  

● Estabelecer estratégias de expansão da Rede Pública para realização de          

Exames Complementares. Estes procedimentos constituem alto custo para o         

SUS nos municípios, e são de fácil execução, porque os gastos com recursos do              

Fundo Municipal de Saúde para compra de serviços privados já remuneram           

rubricas de lucro, que são muito superiores em valores que o necessário para             

construir e equipar os centros;  

● Fortalecer, ampliar e consolidar as Linhas de Cuidado em Rede para as            

principais doenças crônicas, como a hipertensão e o diabetes, ampliando as           

ações de prevenção, cuidado hospitalar e episódios de infarto agudo do           

miocárdio (IAM), de acidente vascular cerebral (AVC) e de insuficiência renal;  

● Fortalecer e ampliar os programas de internação domiciliar;  

● Organizar ações para o cuidado à dor crônica (osteomusculares), organizando a           

oferta de cuidado multiprofissional nos territórios;  

● Organizar atendimento especializado em reabilitação física, destinado aos        

trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho e ou acometidos por doenças           

relacionadas ao trabalho.  

● Organizar atendimento especializado em reabilitação, destinado ao atendimento        

qualificado às pessoas com deficiência e outras doenças que necessitem desses           

serviços, com credenciamento das clínicas universitárias de fisioterapia, para         

ampliar o atendimento pelo SUS; 

● Garantir nosso compromisso histórico com a Reforma Psiquiátrica,        

reestruturando e qualificando a Rede de Atenção Psicossocial (CAPS adulto,          

infantil e álcool-drogas), Consultório na Rua, e outros serviços de apoio que            

contem sempre com equipes de saúde. Fortalecer as ações de saúde mental e             

de prevenção e tratamento ao uso abusivo de álcool e outras drogas na atenção              

básica e rede de urgência, promovendo a inclusão social e a construção de             

novos projetos de vida. Estruturar e qualificar referências para dar suporte clínico            
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aos trabalhadores e às trabalhadoras, cujo problema de saúde se relaciona ao            

trabalho.  

 

Vigilância sanitária e vigilância epidemiológica – serviços de controle de          

zoonoses 

● Organizar órgãos, técnica e administrativamente estáveis, de vigilância sanitária         

e de vigilância epidemiológica;  

● Organizar serviços de zoonoses;  

● Garantir nosso compromisso histórico com a Reforma Sanitária articulando-se         

nas Regiões de Saúde com os órgãos de vigilância sanitária e epidemiológica            

estaduais, bem como com o órgão federal, quando necessário;  

● Articular e liderar os municípios da Região de Saúde para buscar soluções            

metropolitanas para os problemas de saúde, reivindicando do governo do Estado           

e, quando for o caso, do governo Federal, a ampliação da atuação compartilhada             

com os serviços de vigilância sanitária e epidemiológica estaduais e federais.  

● Exercer plenamente a autoridade sanitária por meio das ações de vigilância           

sanitária de serviços de saúde, exercidas por equipes técnicas capacitadas, que           

permitam garantir a segurança, o acesso e a qualidade dos serviços ofertados            

pela Administração Pública e pelos planos e seguros de saúde, atuando para            

prevenir e controlar agravos à saúde e, assim, proteger a saúde da totalidade da              

população.  

● Implantação e sistematização de bancos de dados com indicadores de saúde do            

município, integrando os serviços de vigilância em saúde (sanitária,         

epidemiológica, CEREST, CCZ, vigilância ambiental), criando parâmetros       

necessários para o planejamento das ações anuais de saúde (PAS) e prioridade            

das demandas de saúde da população; 

● Implantação e divulgação de boletins epidemiológicos de análise situacional de          

saúde de interesse a população com os resultados dos serviços e ações            

desenvolvidas pela rede de atenção à saúde e vigilâncias; 
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● Implantação de um Núcleo de Resposta Rápida-NUR, para as situações de           

calamidade pública que envolvam surtos epidemiológicos, integrando a rede de          

atenção a saúde de média e alta complexidade e vigilância de saúde, Serviço de              

Atendimento Móvel de Urgência – SAMUR e protocolos de atendimentos. 

 

Trabalhador da saúde e carreira do SUS 

 Para fortalecer e aprimorar a gestão pública dos serviços municipais de saúde,            

bem como a prestação de serviços à população nos municípios da Região de Saúde,              

que envolve o Estado, e, a depender da necessidade, também a União, cumprir e              

propor:  

1) Acabar com a precarização das relações de trabalho no âmbito do           

município e;  

2) Construir em articulação com os governos estaduais e federal, por meio           

de processos de negociação coletiva com as entidades sindicais de trabalhadores de            

saúde, uma Carreira Única do SUS, de base federal, financiada pelos três entes             

federados, com lógica multiprofissional e escopo que abarque todos os trabalhadores           

que atuam no setor saúde (servidores federais, estaduais e municipais). 

  

Ressarcimento ao SUS  

Articular-se com o Estado para exigir que a Agência Nacional de Saúde            

Suplementar – ANS cumpra com agilidade sua atribuição precípua: o ressarcimento ao            

SUS pela prestação de serviços a clientes de planos e seguros de saúde que são               

assistidos no SUS.  

 

Qualificação da gestão e valorização do trabalho em saúde 

● Implantar gestão democrática e participativa na saúde, com espaços coletivos          

institucionais de gestão compartilhada com os trabalhadores de saúde;  
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● Fortalecer as ações de Educação Permanente como estratégia de gestão e de            

educação continuada para atualização dos trabalhadores de saúde e         

qualificação do atendimento à população;  

● Implementar parceria com as instituições de ensino da cidade que atuam na área             

da saúde para estabelecer uma “Rede de Saúde Escola” para o SUS, que seja              

um espaço de integração do ensino e dos serviços, ampliando os programas de             

residência médica e multiprofissional, de formação técnica, de pesquisa e          

especialização, voltados aos interesses do SUS;  

● Garantir a oferta de medicamentos básicos e articular o acesso aos demais            

medicamentos, conforme organização e atribuições definidas na Política de         

Assistência Farmacêutica do SUS, priorizando o uso racional e seguro de           

medicamentos;  

● Atuar na Comissão Intergestores Regional – CIR para incrementar e aperfeiçoar           

as ações de regulação de forma integrada com a rede de atenção da Região de               

Saúde, com o objetivo de qualificar o acesso orientado pelas necessidades de            

saúde (e não pelos interesses econômicos dos prestadores);  

● Avançar radicalmente na informatização dos serviços de saúde, com a adoção           

do prontuário eletrônico do paciente e outras ferramentas tecnológicas que          

permitam maior eficiência, eficácia, segurança, conforto e agilidade no         

atendimento;  

● Articular e liderar os municípios da Região de Saúde para buscar soluções            

metropolitanas para os problemas de saúde, reivindicando do governo do Estado           

e governo Federal a ampliação da oferta de serviços especializados          

ambulatoriais e hospitalares, revendo a oferta de acordo com as necessidades           

dos municípios, priorizando consultas, exames e internações de alta         

complexidade ou de doenças raras;  

● Articular e liderar os demais municípios da região de saúde e dos estados para              

reivindicar maior apoio dos governos de Estado e da União para que ampliem o              

repasse de recursos para os municípios, visando ao cofinanciamento do SUS; 
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● Fortalecer e aprimorar a gestão pública dos serviços municipais de saúde,           

enfrentando a privatização dos serviços de saúde, a precarização das relações           

de trabalho e a ausência de carreira do SUS;  

● Implementar medidas de transparência na gestão pública, controle do         

desperdício e de enfrentamento da corrupção no uso dos recursos, bem como do             

clientelismo político, que impede a promoção da universalidade, da integralidade          

e da equidade, princípios constitucionais do SUS.  

 

A participação da sociedade na formulação, fiscalização e deliberação acerca das           

políticas de saúde  

● Consolidar o controle social por meio da participação popular no Conselho           

Municipal de Saúde, conselhos gestores, conferências e encontros populares de          

saúde, passando de uma participação simbólica para uma deliberativa; 

● Reconhecer e valorizar os instrumentos de participação social que envolvem a           

sociedade, difundem informações e incorporam a defesa da saúde como base de            

diálogo sobre as demandas locais, politizando os debates sobre as dificuldades           

referentes à oferta de serviços de saúde, bem como apontam soluções para            

funcionamento dos serviços e agregam valor social as lutas em defesa do SUS.  

 

Política pública de práticas integrativas e complementares - PICS: 

● Possibilitar ao usuário a escolha de opção que não seja pela forma de             

tratamento tradicional (alopático), onde valorize-se os saberes da comunidade no          

uso de plantas medicinais, homeopatia, florais, Reiki, auricoterapia, fitoterapia         

integral, e outras práticas que complementem a biomedicina; 

● Constituir viveiros, conseguir sementes e mudas para plantar nas casas; 

● Incluir plantas medicinais no plano pedagógico das escolas e universidades; 

● Trazer as Práticas Integrativas e Complementares para dentro das unidades          

básicas; 

● Usar o alimento como produtor de saúde e não de mais doenças; 
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● Identificar principais causas de adoecimento e ao mesmo tempo identificar quais           

plantas podem ajudar; 

● Incentivar uso da fitoterapia na criação de aves, possibilitando melhora de           

produção de ovos e carnes; 

● Implantar estratégia de melhor uso e reciclagem de resíduos, usando resíduos           

com adubo.  

 

Reestruturação da saúde mental em Araguaína 

 A Política Nacional de Saúde Mental, oficializada em 2011 (de modo           

semelhante à Política Estadual de Saúde Mental de Minas Gerais), busca consolidar            

uma Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) fundamentada em um modelo de atenção            

aberto e de base comunitária, sendo o município o seu principal espaço de             

funcionamento. A estratégia é a garantia da livre circulação das pessoas com            

sofrimento ou transtornos mentais (inclusive as pessoas com necessidades decorrentes          

dos efeitos nocivos do uso de crack, álcool e outras drogas) pelos serviços, pela              

comunidade e pela cidade, no espaço onde residem ou no meio onde estão inseridas,              

tendo em vista um processo continuado de reinserção e reabilitação social, buscando            

reestabelecer sua funcionalidade na sociedade e realizar ações de prevenção e           

redução de danos. A RAPS é composta por um conjunto de pontos de atenção para o                

atendimento dessas pessoas e usuários, tais como se segue:  

 

● Atenção Básica: Unidade de Saúde da Família, Núcleo de Apoio à Saúde da             

Família, Consultório de Rua, Centros de Convivência e Cultura, outros serviços           

de apoio;  

● Atenção Psicossocial Estratégica: CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSad,          

CAPSad III, CAPSia; 

● Atenção de Urgência e Emergência: SAMU 192, Sala de Estabilização, UPA           

24h, Prontos Socorros Hospitalares e Porta de Entrada da Atenção às Urgências            

e Emergências;  
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● Atenção Residencial de Caráter Transitório: Unidade de Acolhimento, Serviço         

de Atenção em Regime Residencial; 

● Atenção Hospitalar: Enfermarias especializadas em Psiquiatria e Saúde Mental         

em hospitais gerais, Serviços hospitalares de referência, para Atenção às          

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes          

do uso problemático de crack, álcool e outras drogas;  

● Estratégia de Desinstitucionalização: Serviços Residenciais Terapêuticos      

(SRT) e Programa de Volta para Casa (PVC);  

● Estratégias de Reabilitação Psicossocial: Iniciativas de Geração de Trabalho         

e Renda e Empreendimentos Solidários ou Cooperativas Sociais.  

 

Essa Política preconiza o respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a             

liberdade das pessoas; a promoção da equidade, reconhecendo os determinantes          

sociais da saúde; o combate a estigmas e preconceitos; a garantia do acesso e da               

qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a           

lógica interdisciplinar; a atenção humanizada e centrada nas necessidades das          

pessoas; a diversificação das estratégias de cuidado; o desenvolvimento de atividades           

no território, que favoreçam a inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao               

exercício da cidadania; o desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos; a            

ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle            

social dos usuários e de seus familiares; a organização dos serviços em rede de              

atenção à saúde regionalizada, com estabelecimento de ações Inter setoriais para           

garantir a integralidade do cuidado; a promoção de estratégias de educação           

permanente; e o desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos            

mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas,             

tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico singular.  

 As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são fundamentais para a coordenação e a              

integração dos serviços e das ações de saúde, para a integralidade e para a qualidade               

da atenção à saúde da população. A organização dos serviços e dos recursos em redes               
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em suas localidades evidenciam melhores resultados em saúde, menos internações,          

maior satisfação dos usuários, melhor uso dos recursos financeiros, serviços mais           

custo-efetivos e de melhor qualidade, maior cooperação entre gestores de diferentes           

serviços, entre outras vantagens.  

 Neste sentido, para o atendimento em saúde mental no âmbito do Sistema Único             

de Saúde (SUS), foi estabelecida a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para            

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso            

de álcool e outras drogas que tem como finalidade criar, ampliar e articular pontos de               

atenção à saúde para todos aqueles que necessitam de atendimento especializado           

(BRASIL, 2011). A compreensão de rede é importante, visto que a atenção em saúde              

mental é complexa e, portanto, supõe que nenhum serviço sozinho pode resolver todas             

as necessidades de cuidado das pessoas de um determinado território.  

 Assim, é evidente a necessidade de implantação de todos os pontos da Rede de              

Atenção Psicossocial na cidade de Araguaína garantindo a integralidade e organização           

da RAPS e dos pontos de atenção psicossocial no município. Neste sentido, a             

integralização da RAPS em Araguaína, com a implantação dos pontos que componham            

a referida rede ainda não existente objetiva promover um avanço como um instrumento             

potencial para a efetivação de práticas, cuidados e saberes psicossociais, no contexto            

da mudança de paradigma em saúde mental em Araguaína -TO. 

 

A RAPS em Araguaína 

 No município de Araguaína – TO, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) não             

se encontra implantada em sua integralidade, neste sentido, as ausências de alguns            

pontos dificulta a efetivação do cuidado ofertado aos usuários que necessitam de            

tratamento em saúde mental. São pontos da RAPS em Araguaina:  

• Caps ad III; 

• Caps i – gestão estadual; 

• Caps ii – gestão estadual; 

• Residência terapêutica – gestão estadual; 
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• Samu; 

• HRA; 

• Ubs e outros. 

 

 Na figura abaixo, que representa a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), os            

itens marcados com um X representam os serviços que integram a RAPS e que não se                

encontram implantados na cidade de Araguaína- TO. 

 

 

Propostas para reestruturação da Saúde Mental em Araguaína  

• Implantação da unidade de acolhimento para adultos; 

• Implantação da unidade de acolhimento infanto-juvenil; 

• Implantação do consultório de rua; 

• Implantação de centro de convivência; 
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• Implantação do centro de geração de renda vinculado aos usuários dos serviços            

de saúde mental; 

• Municipalização de toda a rede de saúde mental (CAPS, residência terapêutica           

dentre outros); 

• Construção do complexo de saúde mental; 

• Implantação do ambulatório de psiquiatria municipal; 

• Implantação de centro municipal de dependentes químicos feminino. 

 

 

3. Diretrizes da política de assistência social 
 

 A existência de bolsões de pobreza em Araguaína gera três tipos de pessoas             

vulneráveis. Um primeiro grupo, que é assistido por políticas públicas municipais, cujo            

modo de assistência faz gerar uma dependência dessa ajuda e, por consequência, um             

paternalismo político e seu consequente clientelismo. Há um segundo grupo que é            

visto, mas tem pouco acesso às políticas públicas. Por fim existe um grupo de              

pessoas invisíveis, piores vítimas do sistema capitalista e que vivem completamente à            

margem do que se pode chamar de civilização. O objetivo das políticas públicas é              

enxergar o outro, buscando melhoria em sua qualidade de vida, buscando o chamado             

“Bem-viver”. Um governo que se quer dos trabalhadores tem que romper com o             

“achismo”, com paternalismo e com o assistencialismo, transformando em ações          

diretas as propostas inseridas na Constituição de 1988 e na Lei Orgânica da             

Previdência Social – LOAS, conforme princípios e diretrizes ali apontados.  

 Desde a posse dos governos golpistas de Temer e Bolsonaro a política            

nacional de assistência social vem perdendo sua organicidade de garantia dos direitos            

fundamentais para as pessoas que se encontra em situação de extrema pobreza. O             

desmonte das políticas públicas garantidas pela constituição, a precarização de          

trabalho, a falta de estruturas física, a ausência do cofinanciamento da instancia            

federal para os estados e municípios têm dificultado o acesso a bens básicos para              

essa parcela da população. Com isso, torna-se necessário que esse plano de governo             



55 
 

se debruce sobre o que preveem as diretrizes da política nacional da assistência             

social para o enfrentamento da pobreza, desemprego e as condições de           

vulnerabilidades que são atravessados por outras garantias e setores como a saúde, a             

educação, a cultura e a habitação no território. 

 A Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção para a Assistência            

Social Brasileira. Incluída no âmbito da Seguridade Social e regulamentada pela Lei            

Orgânica da Assistência Social – LOAS em dezembro de 1993, como política social             9

pública, a assistência social inicia seu trânsito para um campo novo: o campo dos              

direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal. Importante          

salientar que a própria LOAS em seu artigo 30, inciso III, como uma das condições               

para repasse de recursos financeiros a elaboração do Plano de Assistência Social            

rompendo desta forma, ações fragmentadas, instituindo a cultura do planejamento          

com base no conhecimento e estudo da realidade, permitindo o monitoramento e a             

avaliação das ações para garantir a qualidade dos serviços. 

 A Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004) e Norma Operacional            10

Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS (2005) consolidam a            11

política de assistência social em um sistema único, na qual se destaca a garantia da               

previsão e continuidade das ações. Assim, no âmbito do SUAS, o Plano de governo              

para a Secretaria de Assistência Social de trabalho e habitação constitui num            

instrumento fundamental para a construção de uma gestão política participativa,          

planejada e efetiva sobre as situações de vulnerabilidade e riscos sociais identificadas            

nos territórios sobre as populações que delas precisem. Esse plano de governo nos             

permitirá organizar, regular e nortear a execução da política pública de assistência            

9 Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), nº 8.742/1993, que regulamenta esse aspecto da              
Constituição e estabelece normas e critérios para organização da assistência social, que é um direito, e                
este exige definição de leis, normas e critérios objetivos. 
 
10 A Política Nacional de Assistência Social aprovada pela Resolução n°15, de 15 de outubro de 2004, do 
CNAS, expressa exatamente a materialidade das diretrizes da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a 
Lei Orgânica da Assistência Social. 
 
11 A Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social – NOB/ SUAS aprovada pela 
Resolução nº 130, de 15 de julho de 2005, do CNAS, visa a implementação e a consolidação do SUAS 
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social definindo suas prioridades de ações nos níveis de proteção social básica e             

especial no território de Araguaína. 

 Para elaboração do Plano de governo para a Secretaria de Assistência Social            

de trabalho e habitação compomos ações prioritárias e metas que constarão para o             

ano vigente de Gestão. Assim se segue, a estrutura e a organização do serviço da               

política de assistência social para o acesso e garantia dos direitos a população de              

Araguaína. 

 

Organização e estrutura da política de assistência social 

 A Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pela resolução nº 109,          

de 11 de novembro de 2009 é um documento que descreve os serviços oferecidos              12

pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), organizados por níveis de           

complexidade: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta            

Complexidade, de acordo com a disposição abaixo: 

 
Demandas para política de assistência social 

 Diante das dificuldades de acesso aos dados estatísticos dentro da Política de            

Assistência Social no município e em consonância com a falta de transparência nos             

sites disponíveis para a sociedade nas esferas de governo (municipal, estadual e            

federal) atual, as propostas que se seguem se configuram diante das experiências            

encontradas no dia a dia de controle social vivenciado e escutado pela comunidade             

sobre a não garantia dos direitos proposto pela política. Importante salientar a            

necessidade urgente de copilar esses dados para uma maior efetivação da política.            

Lembrando que o diagnóstico situacional é preponderante para eficácia e objetividade           

para a efetivação da política. Cabe salientar que a NOB/RH - SUAS estabelece             13

instrumentos normativos, como estrutura regimental do órgão, organograma ou outros          

como um instrumento de transparência e efetividade das políticas constituído a Gestão            

12 https://www.mds.gov.br/webarquivos/public/resolucao_CNAS_N109_%202009.pdf . Acesso em 27 jul. 
2020. 
13 Resolução CNAS n.º 130, de 15 de julho de 2005, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Assistência Social (NOB/SUAS).  

https://www.mds.gov.br/webarquivos/public/resolucao_CNAS_N109_%202009.pdf
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do SUAS, a Gestão do Trabalho, Planejamento, a Vigilância Socioassistencial          

composta por: Operacionalização da Vigilância e Monitoramento e Avaliação,         

necessitando ainda da Gestão da Informação. 

 Nesse sentido, o plano de governo da política de assistência social se posiciona             

como estratégia para instituir uma rede protetiva de combate à pobreza, além de             

procurar corrigir injustiças e prevenir situações de vulnerabilidade e riscos sociais,           

contribuindo para a melhoria das condições de vida e de cidadania da população             

pobre mediante três procedimentos: (a) provimento público de benefícios e serviços           

básicos como direito de todos; (b) inclusão no circuito de bens, serviços e direitos de               

segmentos sociais situados à margem do desenvolvimento; e (c) manutenção da           

inclusão e estímulo ao acesso a patamares mais elevados de vida e de cidadania,              

mediante ações integradas no âmbito das políticas públicas . 14

 Observamos, dentro do município de Araguaína algumas ausências de         

equipamentos e serviços dispostos da política para a garantia dos direitos da            

população em situação de vulnerabilidade e enfrentamento a pobreza. Portanto,          

baseado nessas observações dentro dos movimentos sociais e de uma escuta atenta            

transformada em denúncia pela comunidade, apresentamos aqui propostas para a          

gestão (2021 – 2024). Além das propostas para a gestão municipal, consultar as             

propostas da conferência municipal é uma base de dados e informações que não             

podem deixar de compor esse documento posteriormente, tendo em vista o não            

acesso a essas informações. 

 

Propostas gerais 

● Promover efetivamente a inclusão social da população em situação de risco,           

vulnerabilidade e pobreza de Araguaína articulando as competências        

municipais, estaduais e federais cujo foco seja a erradicação e enfrentamento           

da pobreza; 

14 MAURIEL, Ana Paula Ornellas. Pobreza, seguridade e assistência social: desafios da política social              
brasileira. Revista Katálysis [online], v. 13, n. 2, p. 173-180, 2010. Disponível em:             
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/16526. Acesso em: 18 junho 2020 
 

http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/16526
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/16526
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● Estabelecer articulação com a rede socioassistencial municipal de assistência         

social e com as outras políticas sociais da prefeitura, em especial as de saúde,              

educação, trabalho, cultura e segurança pública, para responder com         

efetividade à diversidade das necessidades das diversidades e particularidades         

do território; 

● Reordenar e ampliar a rede prestadora de serviços mediante estabelecimento          

de novos padrões de relação institucional entre o governo municipal e as            

entidades da rede socioassistenciais, tendo como fundamento a        

complementaridade do papel do estado e a constituição da rede de proteção            

socioassistencial; 

● Capacitar os atores da política pública de assistência social a fim de se             

assegurar a melhoria da gestão, considerando-se todas as instâncias do          

sistema descentralizado e participativo, bem como as realidades regionais e          

locais; 

● Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como            

espaços de democratização, negociação de consensos e de gestão         

compartilhada. 

 
Propostas detalhadas 
 
PLANO 1: Implementação e aprimoramento dos serviços assistenciais (SUAS) 
 

Detalhamento a ação Prazos para cumprimento das metas 
2021 2022 2023 2024 

Reordenar o serviço de PAIF, SCFV, Idosos e 
Pessoas com Deficiência junto as residências 
populares. 

    

Acompanhar, por meio do PAIF, os 
beneficiários do PBF. 

    

Intensificar e ampliar o cadastramento dos 
beneficiários do BPC no Cadastro Único. 

    

Identificar atuação em áreas de interesse para 
oferta de qualificação profissional para 
adolescentes e jovens no território. 
(ACESSUAS- TRABALHO) 
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Implementação de projetos de cooperativismo 
social e economia solidária nas periferias 
urbanas 

    

Identificar público prioritário para atendimento 
nos PAIF, SCFV, Idosos e Pessoas com 
Deficiência dos territórios dos CRAS 

    

Realizar diagnóstico territorial para 
reconhecimento das vulnerabilidades e 
potencialidades de cada região dos CRAS, 
anualmente. 

    

Desenvolver ações para publicização dos 
direitos, serviços, programas projetos e 
benefícios. 

    

 
 
 
Plano 2: Adequação e estruturação dos espaços físicos da rede de serviços 

 
Detalhamento a ação Prazos para cumprimento das metas 

2021 2022 2023 2024 
Construir e reformar unidades de CRAS nos 
conjuntos residenciais conforme demanda 
populacional 

    

Descentralizar e ampliar uma unidade do 
CREAS no território 

    

Construir uma unidade do Centro POP     
Construir Abrigo Provisório     
Reformar Restaurante Popular     
Implementar equipe volante do CRAS     
Construção de Casa Lar     
 
 
Plano 3: Implantação do Sistema de Informação - SUAS 
 

Detalhamento a ação Prazos para cumprimento das metas 
2021 2022 2023 2024 

Implantação, divulgação e ampliação do 
sistema de informação. 

    

Utilizar de forma contínua do sistema de 
informação na rede socioassistencial 

    

Atualizar as informações e dados sobre 
o Serviço da Política de Assistência Social 

    

 
 
Plano 4: Estruturação do Órgão Gestor – SUAS 
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Detalhamento a ação Prazos para cumprimento das metas 
2021 2022 2023 2024 

Instituir Sistema de Informação para     
efetivação da vigilância 
Socioassistencial 

    

Efetivar o aprimoramento da gestão com 
setores formados por equipes e serviços para 
gestão do trabalho e planejamento 

    

Estruturar os equipamentos para a rede de 
serviços da Política de Assistência Social 

    

Construir mecanismos e instrumentos de 
avaliação dos serviços, programas e projetos 
(padrão de qualidade e indicadores) 

    

Ampliar e adequar as equipes dos serviços 
socioassistenciais, conforme demanda e 
disponibilização de recursos. 

    

Capacitação, mobilização e eventos para a 
rede de serviços da PSB, PSE e para equipes 
do órgão gestor, Conselhos Municipais e 
Conselhos Tutelares. 

    

 
 

 

 

4. Propostas para área de Habitação 

 Não menos importante, propomos o desmembramento do setor de habitação          

por considerar uma secretaria fundamental na relação fundiária local.         

Compreendemos a necessidade de um conjunto amplo de ações de reforma para            

efetivação do direito à cidade, bem como a regularização fundiária com emissão de             

títulos de propriedade totalmente gratuitos, para milhares de famílias que têm a posse             

da casa, mas não possui escritura e nem o registro em cartório. Construção de              

equipamentos públicos, como praças, centros comunitários e hortas comunitárias         

(além de outros equipamentos vinculados a educação e a saúde) em todos os bairros              

que receberam moradias pelo Programa Minha Casa Minha Vida/PMCMV. A          

disponibilização de lotes urbanos dotados de água, energia e asfalto para as famílias             

construírem suas moradias por conta própria, com o apoio técnico da Prefeitura, visto             

que o governo federal paralisou a disponibilização de recursos do PMCMV. 
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Do mesmo modo, emergem ainda as seguintes propostas: i. implantação do           

IPTU progressivo para combater a especulação imobiliária nos imensos vazios          

urbanos existentes na cidade; ii. implantação de ZEIs para definição das áreas de             

produção de habitação de interesse social; iii. criação do Conselho Municipal de            

Desenvolvimento Urbano e Habitação com a participação da sociedade civil          

organizada para debater a cidade que queremos de maneira democrática; iv.           

implantação de um programa emergencial de urbanização de áreas ocupadas          

irregularmente por população de baixa renda priorizando as ocupações consolidadas. 

  

Programa de habitação 
 

Detalhamento a ação Prazos para cumprimento das metas 
2021 2022 2023 2024 

Ações para a reforma urbana, com      
regularização fundiária. 

    

Construir equipamentos públicos 
(secretaria de Habitação). 

    

Disponibilizar de lotes e apoio técnico 
para a construção de moradias populares. 

    

Construir programa de combate à 
especulação imobiliária por meio de IPTU 
progressivo. 

    

Implantar zonas especiais de interesse 
sociais/ZEIS. 

    

Estimular e possibilitar a criação de 
conselhos populares. 

    

Criar um programa emergencial de 
urbanização. 

    

 
 

5. Proposições para um programa de Trabalho e Segurança Alimentar 

  

 A dignidade da pessoa humana é primordial para sua qualidade de vida, e não              

há melhor definição de dignidade que ser provedor de nosso sustento. No entanto, isso              

só é possível através da renda. Para gerar renda há que haver inclusão. Como fazer               

isso. Identificar pessoas pobres, excluídas do mercado de trabalho; agrupá-las em           



62 
 

cooperativas, criando granjas e hortas comunitárias; A prefeitura adquire um terrenos,           

nas diversas regiões, constrói o galpão e monta a estrutura, compra equipamentos,            

frigoríficos etc. Todos trabalham juntos e no fim do mês, a renda produzida será dividida               

em partes iguais. Para garantir as vendas e uma renda satisfatória, a prefeitura             

juntamente com as cooperativas deve fazer parcerias com supermercados, para que           

possam fornecer sua produção ou a própria prefeitura pode comprar parte da produção             

para abastecer escolas e restaurantes comunitários. Após as primeiras unidades das           

cooperativas estejam autossuficientes, cria-se novas cooperativas e incluí mais         

pessoas, repete-se este processo até se possível, conseguir zerar a mão de obra             

desocupada. 

 Propõe-se também o fortalecimento do papel dos catadores e catadoras de           

material reciclável, revitalizando e resgatando suas associações e o centro de triagem            

desses materiais, trabalhando melhor a coleta seletiva, contratando catadores e          

catadoras para esse trabalho. 

 As propostas somam-se àquelas anteriores e dão luz ao que deve ser o nosso              

governo no campo da habitação digna, do trabalho digno e de uma rede de assistência               

social que olhe para os mais pobres como sujeitos de direitos e não como objeto de                

manipulação política, cuja fatura é cobrada a cada quatro anos. 

 

Segurança Alimentar 

O Brasil está na iminência de voltar ao Mapa de Fome, conforme demonstra             

José Graziano, na Jornada Nacional de Formação – Ideias para Vencer que Partido dos              

Trabalhadores está disponibilizando esse ano para seus filiados candidatos. No mundo           

existem dois bilhões de pessoas que, ou passam fome ou comem mal, que é outra               

forma de passar fome. No Brasil 20% da população está nessa situação, ou comem mal               

ou passam fome. Com a destruição dos programas de segurança alimentar e com o              

agravamento da pobreza por conta da pandemia, vamos chegar a 40%, ou seja, mais              

de 80 milhões de brasileiros, passando fome, por falta de alimentos ou por alimentar-se              

mal.  
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Com a destruição dos programas de segurança alimentar, implementados nos          

Governos Lula e Dilma, o Brasil volta a passos acelerados para o Mapa da Fome.               

Araguaína não é diferente. As ruas já estão coalhadas de pessoas pedindo ajuda para              

não passar fome. Isso tinha acabado e voltou graças ao golpe e aos governos anti-povo               

que vieram após. Essa situação agrava-se muito com a pandemia onde os pobres ficam              

ainda mais pobres e os ricos turbinam suas fortunas. Para fazer frente a essa situação,               

vemos como necessário a criação de uma SECRETARIA DE CIDADANIA para           

substituir a Secretaria de Assistência Social, estabelecendo-se como prioridade         

absoluta dessa pasta acabar com a fome e a miséria na nossa cidade. O primeiro passo                

para isso será, junto com a UFNT, fazer um mapa da pobreza da cidade, usando como                

referência o cadastro do Programa Bolsa Família. Após, implantar um cartão           

alimentação e um programa de complementação de renda e oferecer merenda escolar            

de qualidade, com supervisão de nutricionista. Distribuir alimentos da Agricultura          

familiar para entidades assistenciais. Proporcionar à toda a população o acesso à três             

refeições ao dia, como tanto ambicionava o Presidente Lula.  

Dentre os objetivos de nosso governo está: baratear a acesso a comida            

saudável; reativar o restaurante popular com comida acessível às populações pobres,           

incluindo-se o café da manhã a um real; implantar vale-compra alimentar para os             

servidores públicos vinculado à compra de produtos da agricultura familiar, urbana ou            

interurbana; produzir alimentos nas periferias, fazer hortas orgânicas nos terrenos          

baldios, isentando de impostos quem planta ou quem os cede; incrementar o Programa             

de Aquisição de Alimentos – PAA, da agricultura familiar para a merenda escolar;             

implantar cozinhas comunitárias nos bairros; Incentivar feiras para vendas desses          

produtos em mais de uma vez na semana, nos bairros, à noite, transformando as              

mesmas em ambientes culturais e de troca de saberes; Proporcionar acesso à água             

fazendo pequenas barragens; Recuperar nascentes; incentivar viveiros de sementes e          

plantas. 

Além de incentivarmos a organização dos produtores, temos que incentivar          

também a organização dos consumidores, criando-se associações de suporte aos          
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agricultores familiares, uma vez que há um processo de abandono pelos governos            

atuais.  

 

 

6 Araguaína agroecológica: soberania alimentar e valorização dos sabres         
tradicionais 
 

 
 A agricultura urbana foi desenvolvida, nos últimos anos, conectada à          

necessidade de tornar as cidades ambientes sustentáveis e ambientalmente menos          

hostis (FAO, 2012). Atualmente, envolve cerca de 800 milhões de pessoas no mundo,             

responsável por 150 milhões de postos de trabalho. Contudo, os dados da FAO sobre              

agricultura urbana pouco dão atenção à produção para consumo próprios de frutas,            

verduras, legumes, ervas medicinais e outras associadas à proteção espiritual. Pouca           

pesquisa, também em âmbito universitário, tem sida feita sobre o quanto essa produção             

alimentar conta na soberania alimentar das famílias das periferias urbanas. 

 No caso de Araguaína, cidade com estimativa em 2019 de 180.470 habitantes            

(IBGE), formada, de modo especial por migrações campo-cidade nas últimas 4           

décadas, existe claramente a tentativa de reproduzir, em condições urbanas, os           

quintais produtivos comuns a ambientes rurais (PORTO-GONÇALVES, 2019). Essa         

reprodução baseia-se nos saberes tradicionais camponeses, em condições        

socioeconômicas difíceis encontradas nas cidades, mas também na existência de uma           

memória camponesa intergeracional nas periferias urbanas do Brasil em geral e de            

Araguaína em particular. Um dos modos de territorialização camponesa é o manejo do             

espaço, por meio das tecnologias sociais1 (AGUIAR et al., 2020), transformando-o em            

espaço produtivo com o plantio de espécies como manga, goiaba, jaca, banana,            

macaxeira, inhame, hortaliças variadas, e, às vezes, na temporada, feijão e outras            

vagens em espaços como as áreas externas dos lotes etc. Logo, torna-se preciso             

conhecer e potencializar a produção alimentar nos quintais produtivos em bases           

agroecológica. Esses saberes, também, são ambientalmente amigáveis pois,        

alicerçados na memória camponesa, além de reconstruir parte da paisagem vegetal –            
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em geral retirada no processo de construção dos equipamentos urbanos –, lançam mão             

de Tecnologias Sociais baseiam-se na compreensão de que homens e mulheres devem            

estar envolvidos em um constante processo de ação e reflexão, de modo que a              

interação entre indivíduo e tecnologia permita expressar ações que valorizem uma           

sociedade mais justa, inclusiva e sustentável (JESUS; COSTA, p. 20, 2013). 

 Adubação orgânica através de técnicas como a compostagem ou a adubação           

por estrume bovino ou cama de frango, esse último de difícil aquisição, por medidas              

sanitárias, no cenário urbano de Araguaína. Nesse sentido, além da proteção e            

reconfiguração ambiental, a produção nos quintais ajusta-se, de maneira adequada aos           

princípios do movimento agroecológico em geral e urbano em particular: soberania           

alimentar e democratização da produção distante do uso de insumos sintéticos. 

Os princípios dos quintais produtivos podem ser, ainda, estendidos para espaços           

comuns urbanos produtivos como hortas e roças comunitárias em áreas públicas           

municipais – áreas do poder público municipal, assim como as áreas livres de uso              

público, canteiros centrais de vias públicas, praças, entre outros. Nessas áreas, o            

trabalho em comum pode revitalizar outro elemento importante da memória social           

camponesa: a prática do mutirão, o trabalho em comum, a produção compartilhada e             

vida digna. 

 Contudo, tanto quintais produtivos quanto hortas e roças comunitárias em          

espaços comuns devem, no entanto, ser a parte urbana da política. A área rural do               

município possui 24 PA (INCRA, 2014), um Reassentamento da UHE de Estreito e em              

torno de 1600 famílias assentadas, além de significativa área de chácaras e pequenas             

propriedades. Essa diversa população rural, não poucas vezes, ancorada na produção           

de hortaliças, frutas e verduras para o mercado local, fortemente baseado nos            

princípios listados acima: adubação verde, soberania alimentar, proteção ambiental e          

democratização da produção podem fornecer, através de processos de transição          

agroecológica, quando for o caso, alimentos sem agrotóxico para os supermercados e            

os setores sociais médios, altamente interessados neles. Essas áreas ainda, podem ver            

aliada à produção alimentar familiar a elevação de sua renda e abertura de postos de               
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trabalho, elementos de grande relevância no cenário crise econômica que o país vive e              

que se agrava com a pandemia. Pois a produção agrícola familiar utiliza mais mão de               

obra, ou seja, oferta mais trabalho, além de aproximar da produção outras pessoas das              

proximidades (AGUIAR et al., 2020). 

 Assim, Araguaína agroecológica, por um lado, em ambiente urbano, pode          

potencializar os quintais produtivos e o trabalho comum áreas públicas como hortas            

(SENA, 2016) e roças comunitárias e, por outro, permite alavancar a produção em             

bases agroecológicas em assentamentos, reassentamentos e pequenas propriedades        

do município. Esse incremento na produção em bases sustentáveis e ambientalmente           

corretas promovem a democracia, a participação popular e valorização dos saberes e            

memórias dos grupos sociais populares, ajudando a cumprir os objetivos do milênio do             

desenvolvimento sustentável. 

 

Objetivo geral 
● Promover a produção de alimentos em bases socialmente justas e          

ambientalmente amigáveis no município de Araguaína. 

 

Objetivos específicos 

● Potencializar os quintais produtivos no perímetro urbano do município de          

Araguaína; 

● Construção de hortas e roças comunitárias no perímetro urbano e rural do            

município Araguaína; 

● Apoiar e promover processos de transição agroecológica em assentamentos,         

reassentamentos e chácaras no perímetro urbanos e rural do município          

Araguaína; 

● Apoiar o manejo de hortas e roças comunitárias em áreas do poder público             

municipal; 

● Construção da feira agroecológica de Araguaína. 

 
Metodologia 
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 O trabalho da reprodução social, segundo estudos de Silvia Frederici (2017;           

2019) está a cargo das mulheres. Entre os trabalhos da reprodução estão o cuidado e a                

alimentação. Nesse sentido, o quintal tem sido estudado como um espaço, de maneira             

especial, feminino. Por isso, a potencialização dos quintais produtivos no perímetro           

urbano do município de Araguaína deve estar conectada a esse grupo. 

Nesse sentido, em parceria com as escolas municipais, associação de moradores dos            

bairros e outras entidades que atuam no fortalecimento da produção de alimentos por             

meio do trabalho comum, sem o uso de insumos químicos, Araguaína agroecológica            

poderá: a) promover momentos de trocas de saberes sobre produção em quintais; b)             

oferecer cursos técnicos que potencializem a produção de alimentos de transição           

agroecológica e o uso da adubação verde ou orgânica; c) fornecimento de mudas e              

insumos; e d) reuniões de acompanhamento bimestrais. 

 A construção de hortas e roças comunitárias no perímetro urbano e rural do             

município Araguaína serão articuladas por meio da prefeitura junto às associações de            

moradores dos bairros, o sindicato de trabalhadores rurais do município e o Instituto de              

Desenvolvimento Rural do Tocantins – RURALTINS –, com o objetivo de promover            

momentos de trocas de saberes sobrea) produção agroecológica de hortaliças,          

macaxeiras, feijão e outros produtos; b) suporte técnico e burocrático para a aquisição             

de crédito rural; c) organização do trabalho comum e associativismo. 

 No caso de assentamento, reassentamento e chacareiros, o apoio se dará pela            

promoção de processos de transição agroecológica ancorando-se, também, em         

parcerias entre prefeitura e associações. No caso dos chacareiros é necessário, ainda,            

o estímulo à formalização de associações e constituição de cooperativas, bem como a             

promoção de parceria com instituições de crédito como os bancos públicos. 

 A feira Agroecológica de Araguaína será organizada pela prefeitura e parceiros           

do projeto Araguaína agroecológica. No primeiro ano, será realizada na praça das            

nações e, com o aumento da produção, pode ser levada aos bairros. Ela deve ser               

percebida como um espaço cultura e não apenas comercial em que ocorrem compra e              

venda de produtos, mas também é um espaço de fortalecimento da produção e             
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consumo agroecológico, soberania alimentar, participação democrática e       

sustentabilidade ambiental. Nesse sentido, é fundamental que ocorra shows artísticos,          

visitas escolares e atividades educativas. 

 

Cronograma de ações previstas 
 
Atividades relacionadas  
pelos semestres da   
gestão 

2021.1 2021.2 2022.1 2022.2 2023.1 2023.2 2024.1 2024.2 

Articulação com o   
conselho da APA das    
Nascentes de Araguaína 

        

Levantamento das áreas   
de hortas e roças    
comunitárias já  
existentes 

        

Cadastro dos\as  
produtores\as urbanas 

        

Levantamento das áreas   
públicas municipais para   
implantação de hortas e    
roças comunitárias 

        

Instalação das feiras         
Manutenção das feiras         

 
 
 
7. Diretrizes para a implantação de uma Economia Solidária.  

  

A crise do capitalismo expulsa cada vez mais a população para as margens da              

sociedade formando massas de sobrantes. Por considerarmos que a vida se organiza            

em torno do trabalho e é por sua via que desenvolvemos relações sociais e afetivas,               

que construímos identidades e nos filiamos ao que resta de políticas de            

bem-estar-social, a exclusão acaba por oferecer repercussões graves na vida daqueles           

que se encontram fora da cadeia produtiva (CASTELL, 2015). Ainda, se unirmos a crise              

sanitária instalada em 2020 em função da pandemia provocada pelo COVID-19 e seu             

refluxo na economia, temos que considerar políticas públicas que pensem novas formas            

econômicas relacionais e maneiras de fomentá-las.  
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É nesta perspectiva que as ideias postas pela economia solidária (ecosol) se            

apresentam como alternativa de organização, prezando tanto pelas possibilidades de          

geração de renda e trabalho como pela difusão educativa de redes de solidariedade             

humana. Os princípios que regem a ecosol são: autogestão, ou seja, relações            

horizontais não hierárquicas na produção de bens e serviços; solidariedade nas           

relações; ética com a qualidade do produto; preocupação com o social e ambiental;             

educação popular, entre outros. A ecosol pode vir na forma de associações,            

cooperativas, clubes de trocas, coletivos, entre outras formas que tenham como centro            

a coletividade das ações em prol do grupo. 

Para tornar realidade as proposições relativas a economia solidária, propomos a           

criação de um Instituto Municipal que vai encarregar-se da transição de uma economia             

competitiva para uma economia baseada na solidariedade. 

 

Instituto Municipal de Transição Ecológica Solidária 
 

O QUE É? 

Um centro permanente de pesquisa, formação e assessoria, voltado para o           

fomento a agroecologia e a economia solidária, subsidiado pelo município, com equipe            

técnica permanente. 

 
PARA QUEM É? 

 Voltado para a agricultura familiar, o cooperativismo popular e o associativismo           

solidário, ou para as pessoas em situação de vulnerabilidade social que buscam uma             

inserção econômica de modo solidária para prover trabalho e renda. 

 
PARA FAZER O QUÊ? 

Promover as seguintes ações: 

- Auxílio, incubação ou indução na criação de novos Empreendimentos          

Econômicos Solidários (EES); 

- Formação interdisciplinar popular e emancipatória; 
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- Pesquisa e desenvolvimento aplicado de tecnologias sociais; 

- Assessoria técnica permanente; 

- Serviços de contabilidade e administrativos; 

- Promoção da integração orgânica dos EES; 

- Canalizar e organizar os investimentos públicos; 

- Captar recursos; 

- Crédito subsidiado, solidário e rotativo; 

- Implantação e gestão de uma moeda social eletrônica; 

- Suporte na certificação e comercialização de produtos. 

 

COMO FUNCIONA 

- O INSTITUTO fará parte da estrutura administrativa do município e deverá            

contribuir com uma dotação orçamentária proporcional à sua arrecadação, conforme um           

percentual fixo. 

- Universidades, faculdades, entidades de pesquisa e assessoria técnica,         

poderão usufruir das suas instalações também por meio de convênio regular, no qual             

deverá disponibilizar a sua contribuição em recursos humanos. 

 

METODOLOGIA 

Considerar e transitar entre 3 estágios de amparo: 

Estágio 1 - base: Criação – Incubação de novos EES e formação de novos              

trabalhadores associados; educação popular, sensibilização para a agroecologia,        

levantamento de demandas, diagnósticos socioeconômicos.  

Estágio 2 – intermediário: Sustentação e Assessoria dos EES – viabilidade no            

mercado com o suporte da incubadora social ou de serviços públicos de amparo.             

Implantação da agroecologia. Planejamento da distribuição dos produtos. Implantação         

de tecnologias sociais. (CONTRAPONDO O MERCADO) 

Estágio 3 - avançado: Integração e Emancipação – Implantação da          

Cooperativa Integral de Matriz Territorial e fusão progressiva dos EES – sair da             
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produção de bens e serviços com amparo de políticas públicas para a capacidade de              

reprodução social ampliada, subsídio para a integração/fusão patrimonial. (prescindido         

do Estado, superando o mercado, indo além do capital) 

Para isso, é necessário: 

- Construir e equipar um Centro de Pesquisa, Formação e Assessoria; 

- Viabilizar uma equipe multidisciplinar de ponta, com uma boa carreira e            

dedicação exclusiva; 

- Disponibilizar área para um parque de amparo a Transição Ecológica Solidária.  

 

GESTÃO 

 Composto por um Conselho Deliberativo formado por técnicos e representares          

do público alvo do instituto e uma Diretoria Executiva. 

 
 

8 Diretrizes para a cultura 

 

Como a segunda cidade em termos populacionais e econômicos do Tocantins,           

Araguaína parece à busca de uma identidade cultural que responda por uma unidade,             

capaz de particularizá-la frente a outras localidades. Há, nesse sentido, um esforço de             

busca de sua “vocação”, a tentar corresponder a estereótipos como aqueles que            

encerrariam a identidade de outras cidades do país: samba no Rio de Janeiro, forró no               

Nordeste, Bumba- Meu-Boi no Maranhão etc. Esse esforço se localizaria, por exemplo,            

na literatura de escritores que aqui ganham prestígio, ao menos no âmbito de um              

público mais interno. É mais tocantinense e, portanto, mais legítimo como           

representante da cultura o autor que se volta para a memória, obviamente que             

privilegiando alguns atores em detrimento de outros, algumas narrativas em detrimento           

de outras, uma memória em detrimento de outras memórias. Ganha então prestígio            

uma narrativa histórica, porque o estado quer construir um passado para significar um             

campo seguro para o presente e sua aparente movência, trânsito e instabilidade. Não             

estaria sua vocação justamente passível de ser encontrada na pluralidade, no trânsito            
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e nas negociações? Na diversidade de sujeitos e práticas culturais que a cidade             

acolhe? 

 Do ponto de vista das ações de uma pasta da cultura no âmbito da política               

municipal, não identificamos ao longo dos últimos anos nada mais do que projetos             

pontuais, sem continuidade, sem precisão quanto a um calendário, sem que se            

tenham sido reunidos os diversos segmentos da produção cultural da cidade, nem que             

se tenha definido uma pauta propriamente dita. Com poucos recursos e restrita            

atenção, a cultura parece não ter nada a dizer quando se opta por uma gestão mais                

pragmática e centralizada eixo econômico, reproduzindo medidas também tomadas         

em âmbito nacional. Assim, quando se faz algo que corresponda à cultura, atende à              

confirmação exclusiva de um imaginário sobre a cidade construído pelos segmentos           

ligados ao poder econômico e religiosos. Nas rádios, nos bares e nos shows             

promovidos por empresários independentes, confirma-se a univocidade do sertanejo         

universitário, orientando para uma massificação do gosto segundo o apelo do mercado            

fonográfico, sem espaço para outras sonoridades, outras perspectivas musicais. 

 Nossa primeira questão é, portanto: o que compõem o caldeirão cultural de            

Araguaína? O que os sujeitos que aqui se encontram para viver, trabalhar, construir             

família e fincar raízes produzem no âmbito da cultura desta cidade? O que é preciso               

ouvir para definir estratégias de um projeto de cultura menos concentrador, para além             

dos estereótipos que reproduzem a dominação econômica, o status cultural e político            

de um segmento sobre os demais? 

 Preconizamos que a cultura é estratégica para uma cidade que quer ser mais             

democrática, garantindo o acesso à produção e consumo dos bens culturais para além             

das ordens do mercado. Aqui se encontram outras histórias que apontam para            

múltiplos caminhos. E arte e cultura fazem parte de um outro modelo de sociedade              

que pensamos construir juntos. 

 

Em defesa da criação de uma fundação 
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 Nesse cenário, inicialmente - para dar mais agilidade à promoção de projetos            

culturais promovidos pela pasta de cultura e maior independência na gestão dos            

recursos da área - se faz necessário a criação de uma instituição ligada ao poder               

público municipal com autonomia de gestão, uma entidade que cuide especificamente           

da cultura local. 

Objetiva-se, assim, criar uma fundação de cultura, defesa e conservação do           

patrimônio histórico e artístico – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE          

ARAGUAINA – para atender, através de políticas públicas voltadas para o segmento            

artístico-cultural, as reais necessidades do produtores e criadores de cultura no           

município de Araguaína, bem como desenvolver projetos que atuem como          

catalisadores de arte e cultura na cidade, ampliando seu horizonte. 

 

Linhas gerais para a gestão da cultura 

 Relacionamos a seguir os primeiros pontos de uma pauta para a cultura na             

nova gestão. Outros serão a ela acrescidos, a partir de fóruns de cultura, convocando              

a presença de diferentes atores do cenário cultural da cidade. 

● Criação de uma fundação de cultura; 

● Elaboração de um calendário anual de atividades artísticas e culturais que           

atenda a diferentes manifestações culturais produzidas no município, incluindo         

possíveis intercâmbios com artistas de expressão regional e nacional; 

● Reforma, ampliação e adequação de espaços públicos para desenvolvimento         

de atividades artístico-culturais; 

● Ampliação e maior divulgação junto à comunidade acerca da Escola de Artes            

Raimundo Paulino (Reciclarte) para oferta de mais cursos e profissionais          

capacitados nas respectivas áreas; 

● Divulgação mensal de uma agenda artístico-cultural disponibilizada no site da          

prefeitura e nas redes sociais (Facebook e Instagram) para acesso e ciência            

dos artistas e público regional; 

● Direcionamento e formalização de editais de incentivo e fomento à Cultura,           
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Esporte e Lazer na cidade por meio de emendas parlamentares e/ou parcerias            

com ONGs que destinem recursos para o desenvolvimento de atividades; 

● Mediação e regularização (CPF/CNPJ) dos grupos artísticos na cidade a fim de            

estimular os participantes nos eventos promovidos pela prefeitura; 

● Definição de um calendário de orientações para registros e outras demandas           

formais que legalizem o trabalho dos artistas locais; 

● Realização de Feiras Culturais aos bairros e espaços periféricos da cidade, a            

partir de uma melhor estruturação das praças públicas para acolhimento de           

barracas e outras atividades que possam colaborar com a produção artesanal e            

culinária em Araguaína; 

● Realização de mostras itinerantes de produções e manifestações culturais         

(cinema, peças teatrais, danças) em espaços públicos – Via Lago, Parque           

Cimba, praças públicas etc. – que possam articular com organizações da           

sociedade civil; 

● Definição de parcerias com as universidades na reelaboração de um plano           

efetivo de ações e projetos que intensifiquem o acesso e democratização dos            

meios artísticos e culturais na cidade; 

● Organização de um conselho diretor para a arte e a cultura com representantes             

dos diferentes segmentos culturais a fim de definirem conjuntamente estratégias          

que visem a planejar e promover o desenvolvimento cultural da cidade; 

● Desenvolvimento de projetos em parceria com a Secretaria de Educação,          

considerando a centralidade que as escolas poderão assumir a partir de uma            

nova política educacional na gestão petista, tomado como base o diálogo com a             

comunidade; 

● Parceria com os escritores da ACALANTO, professores e escritores do curso de            

Letras da Universidade Federal do Tocantins e docentes da educação básica           

para projetos de estímulo a novos escritores da cidade, mediante oferta de            

oficinas de escrita criativa, lançamento de livros, palestras com escritores,          

concursos de contos e poesia; 
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● Parceria com o SESC/Araguaína para divulgação de atividades culturais e          

estímulo à participação de segmentos mais amplos da comunidade nos eventos           

promovidos; 

● Realização de oficinas e cursos de artes visuais e artes cênicas nas            

comunidades. 

● Para a área da música, especificamente, propõe-se a iniciativa da prefeitura no            

sentido de abrir espaços na mídia local para apresentação de artistas da terra; 

● Identificação de artistas da região, por segmentos, promovendo shows com os           

mesmos; 

● Organizar festivais de músicas, dando como prêmio gravação de CD. 

 

9 Diretrizes para uma cidade social e digitalmente integrada 

  

 Araguaína não pode ficar à margem de seu tempo. Necessita crescer e se             

desenvolver a altura de seu tempo e, para tanto, é indispensável que a cidade, e em                

especial a administração municipal, estejam abertas às potencialidades do crescente          

processo de incorporação do digital, das ferramentas e processos digitais ao cotidiano            

dos cidadãos, em benefício deste e da urbanidade, tomando aqui o termo urbanidade             

como capacidade do agir em conjunto, do agir em comum, do agir em benefício              

daquilo que deve servir a todos, do bem comum (DARDOT; LAVAL, 2017). 

 Já há algum tempo circulam nas discussões acadêmicas, políticas e na mídia            

informativa cotidiana algumas propostas de alterações em algumas dimensões da vida           

nas municipalidades no intento de se alcançar e implementar um conjunto de atributos             

que transformem a cidade em uma “cidade inteligente”. Por consequência, esse           

conceito de “cidade inteligente” tende a destacar, sobremaneira, a incorporação de           

tecnologias eletroeletrônicas e informacionais, dentre outras ações, para constituição         

de um tecido social urbano renovado, flexível e inovador, apto aos novos tempos de              

alta mobilidade urbana, instantaneidade comunicacional, segurança adaptativa e bem         

estar aos cidadãos. Todavia, ao aplicarmos um olhar mais aprofundado, tal conceito            
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não sustenta com a necessária clareza qual seria a dinâmica política a prover esta              

arquitetura social, relegando a participação política do cidadão, não raras vezes a um             

segundo plano secundário, afinal uma “cidade inteligente” pode remeter a ideia de            

uma cidade mais “esperta” que o cidadão comum (MOROZOV, 2018). 

 O desafio, portanto, se apresenta na formação de capacidades, tanto para criar            

inovações digitais como para se apropriar e adaptar mecanismos tecnológicos-digitais          

já existentes, alguns dos quais massificados pelo vertiginoso crescimento e utilização           

de dispositivos móveis (smartphones, smartwhatchs , tablets, wearables ),       15 16

convergindo-os a usos socialmente integradores e equitativos.  

Dado esse contexto, convém adotar-se a perspectiva das “tecnologias sociais”,          

a partir do qual as tecnologias devem ser expressão das demandas da vida em              

sociedade amparadas na perspectiva de justiça social, inclusão, igualdade         

socioeconômica, diversidade e sustentabilidade, em suma que contribuam para         

melhoria da qualidade de vida das pessoas, todas, e suas comunidades. 

 Nesse sentido, a temática geralmente relacionada a novas tecnologias,         

tecnologias digitais, tecnologias informacionais e outras, podem e devem ser incluídas,           

preferencialmente de modo transversal e interdisciplinar ao Plano de Governo, por           

perpassar e interagir com praticamente todas as áreas de atenção da municipalidade,            

convertendo-se em objeto de interesse sobre a forma como tais tecnologias podem ser             

criadas, incorporadas ou simplesmente utilizadas, a bem do conjunto social e das            

propostas de desenvolvimento da gestão a frente da prefeitura municipal. 

Por consequência, é importante ter como norte que os entendimentos e           

definições sobre tecnologias podem ser muito diversos e variados, todavia a           

perspectiva de tecnologias integrativas e socialmente engajadas devem se destacar          

em uma proposta progressista, e as tecnologias digitais se apresentam, desta forma,            

como um segmento de uma perspectiva mais ampla, holística, social e politicamente            

15 Relógios e pulseiras digitais, passíveis de conexão e interação com outros equipamentos eletrônicos. 
16 Tecnologias incorporadas a produtos vestíveis, a exemplo de roupas e calçados. 
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engajada. Por ser objeto de grande demanda, especialmente diante do atual contexto            

de uma pandemia mundial COVID-19, focar-se-á nesse segmento para se divisar           

algumas oportunidades que podem ser exploradas como proposta de governo. 

 Ao considerarmos a municipalidade e, destacadamente, a prefeitura municipal,         

como locus privilegiado (mas não único) de conexão com cidadãos e de fomento de              

políticas públicas, é necessário ponderar o quanto a criação, incorporação ou           

utilização de tecnologias digitais, enquanto ferramentas do gestor para atendimento e           

melhoria da qualidade de vida e para construção de uma sociedade mais justa,             

inclusiva e fraterna, é viável, considerando-se alguns fatores que impactam          

diretamente nesse processo, quais sejam: 

a. Política de governança “digital”; 

b. Cultura local e demandas socioculturais; 

c. Capital humano e econômico; 

d. Infraestrutura, logística e suporte técnico; 

e. Interoperabilidade e segurança de dados; 

f. Transparência e acessibilidade. 

 A pandemia de Covid-19, dentre suas heranças, nos tornará possivelmente          

indivíduos mais afeitos, engajados e adaptados à mediação de tecnologias digitais na            

vida cotidiana, o que leva a crer no aumento da demanda por informações, produtos e               

serviços que circulem/funcionem em formato digital. De imediato, isso significará forte           

demanda por ampliação e complexificação da capacidade técnico-operacional e         

educacional/formativa da Prefeitura em todas as suas áreas de atuação.          

Técnico-operacional pela demanda em software, hardware e capital humano que lide           

com esse segmento, e educacional/formativa por ampliar-se exponencialmente a         

necessidade de formação, capacitação e qualificação de praticamente todo o quadro           

operativo/funcional da instituição, qual seja, concomitantemente as ações e projetos          

que a nova gestão coloque em prática e/ou disponibilize para a sociedade            

araguainense, deverá ter foco interno com semelhante propósito. 
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 Também é importante ter em conta que a crescente utilização da internet (termo             

que corresponde a estrutura física disponibilizada para acesso: computadores,         

antenas, datacenters, cabos óticos, satélites etc) e da www (world wide web, ou             

simplesmente web, que corresponde à interface gráfica pela qual os usuários           

interagem utilizando a rede) pela crescente comodidade, instantaneidade e         

flexibilidade operacional, corresponde a utilização de um aparato informacional         

extremamente fluido e sujeito a falhas técnicas e humanas, intencionais ou não,            

constituindo-se em ambiente de risco e constante atenção, seja para um indivíduo ou             

para uma instituição, não cabendo, numa perspectiva política em especial, ser utilizada            

como ‘solucionismo’ a todos os problemas e demandas sociais. 

 

Objetivo geral 

 Implementar políticas de criação, incorporação, adaptação e utilização de         

tecnologias sociais, com destaque às digitais, para equidade, inclusão e          

desenvolvimento socioeconômico e cultural da comunidade araguainense. 

 

Objetivos específicos 

a) Criar e/ou ampliar a utilização de tecnologias sociais; 

b) Promover a inclusão digital e utilizá-la com ferramenta contra as demais           

exclusões sociais; 

c) Fomentar o desenvolvimento local, em perspectiva socialmente justa, igualitária         

e inclusiva, a partir e com a utilização de tecnologias digitais; 

d) Consolidar a cidade de Araguaína como polo indutor e ponto de difusão de             

capital humano, técnico-tecnológico e cultural na macrorregião onde está         

situada. 

 

Marco legal  

Uma reflexão sobre cidade socialmente integrada não trata apenas da          

aplicação de tecnologia à cidade, mas de como se combinam tecnologia, gestão            
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urbana e o exercício de novos modelos de relações entre os atores para melhorar a               

vida das pessoas que a habitam, dessa forma, é importante ter em conta a legislação               

que dialoga com essa temática. 

 
Propostas 

 
 Diante do crescimento acelerado do apelo a soluções tecnológicas e da           

transformação digital atualmente em curso e apresenta-se como proposta a criação ou            

rearticulação de ações e atividades da gestão, de forma transversal em confluência as             

demais propostas de governo, a implementação de projeto de Cidade Socialmente           

Integrada, por meio de: 

1. Inicialmente, mapeamento de infraestrutura disponível para ampliação da        

disponibilização de meios e ferramentas digitais a população araguainense; 

2. Desenvolvimento de projetos de inclusão digital, especialmente a partir de          

escolas municipais, com: oferta de sinal/conexão de internet gratuita a partir de            

escolas municipais; oferta de sinal/conexão de internet a partir de ônibus           

urbanos; oferta de sinal/conexão de internet e capacitações/qualificações a         

partir de estações digitais (pontos móveis, passíveis de serem instalados          

temporariamente em praças, escolas ou outros logradouros públicos); 

3. Desenvolvimento e/ou disponibilização de ferramentas digitais focadas no        

exercício da cidadania, a exemplo do desenvolvimento de aplicativo próprio da           

prefeitura, com foco em dispositivos móveis, para oferta de serviço e           

informações; 

4. Ampliação de serviços digitais ofertados pelo Município: carteira de vacinação          

digital, direto via smartphone; solicitações de serviços via aplicativos;         

informações de trânsito confiáveis; 

5. Estabelecimento de pontos de encontro com suporte digital: montar         

infraestrutura móvel que forneça acesso à internet de qualidade, em conjunto           

com a oferta de outros serviços/atividades (Ex.: um evento cultural de bairro            

pode agregar a oferta de estação digital, para aproveitar o público no local); 

6. Editais de fomento a arte e cultura digitais; 



80 
 

7. Criação de projeto de estímulo ao empreendedorismo digital, conectado as          

demandas sociais da cidade; 

8. Estímulo ao desenvolvimento de programas/projetos que envolvam tecnologias        

sociais e inclusivas, especialmente nas periferias; 

9. Calendário de eventos culturais integrado a ações voltadas ao turismo, com           

ampla divulgação por meios digitais; 

10.Captação de projetos de inclusão digital já desenvolvidos ou em          

desenvolvimento por empresas de telecomunicações e parcerias com        

movimentos sociais; 

11.Ajuste e convergência do Plano Diretor para ações de mobilidade/transporte,          

planejamento urbano e tecnologias, envolvendo e ampliando os conselhos         

municipais e incorporando as mediações digitais; 

12.Gestão política e proposição/candidatura da cidade da Araguaína como local          

qualificável e favorável a projetos piloto de implantação de rede/sistema 5G na            

região norte; 

13.Ampliação e sistematização de informações sobre imigração, desenvolvimento        

das comunidades, cuidados com o idoso, eficiência do sistema de saúde,           

inclusão pública e segurança por meios digitais; 

14. Implementar processo de certificações, verificáveis por meios digitais e de          

transparência pública, que promovam/estimulem a qualidade na prestação dos         

serviços públicos; 

15. Implementação de indicadores sobre trânsito, acessibilidade e serviços de         

proteção social via meios digitais; 

16.Promover e ampliar o acesso à internet, à banda larga e à telefonia móvel,              

especialmente nas periferias, no que for possível, por meio de          

convênios/projetos públicos ou em parceria com grandes empresas privadas         

(ex.: O Facebook tem projetos de ampliação de acesso a internet na África; a              

Microsoft e o Google tem programas próprios de qualificação com finalidades           

sociais, dentre outras possibilidades). 
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 Por fim, destaca-se que o processo de empoderamento do cidadão por meio de             

tecnologias digitais é uma realidade crescente, a qual, considerando-se a atual           

pandemia de COVID-19, merece muita atenção por parte dos gestores municipais           

justamente por se constituir em poderoso combustível para a ampliação das           

desigualdades sociais, posto que, com a internet, a humanidade conseguiu congregar           

num mesmo local, nesse caso os ambientes virtuais, uma imensa e vertiginosa            

quantidade de dados e informações, assim, os principais problemas nessa seara não            

dizem respeito mais, prioritariamente, a informação, mas se colocam no desafio do            

acesso, no letramento comunicacional, no letramento digital, na veracidade e          

fidedignidade das informações. E tudo isso não deve, jamais, inviabilizar nossa           

capacidade sociocultural e política ao diálogo, saudável e produtivo. 

 

 

10 - Diretrizes para a área de comunicação 

 
“Não há política sem comunicação e nem comunicação sem política”. 

 Seminário sobre comunicação do PT-PB. 
 

Diagnóstico da Comunicação no Governo de Araguaína 

 

A. Estrutura organizacional da comunicação na atual gestão 

 A pasta de comunicação da Prefeitura Municipal de Araguaína está alocada e            

subordinada à Secretaria de Gabinete do Prefeito, por meio do Departamento de            

Comunicação (que é designado também como Assessoria de Imprensa). A Assessoria           

de Comunicação atende pelos telefones (63) 3411-7022 (63) 99979-5016. 

 O Departamento de Comunicação possui 13 funcionários que são designados          

como Assessores Técnicos, com cargos que variam entre os níveis I a IV. No momento,               

representam o total de salários de R$58.198,94 mil. Não se sabe se esses funcionários              

são efetivamente da área de comunicação (jornalistas, fotógrafos etc.).  
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B. Dotação orçamentária 

 O orçamento da Assessoria de Imprensa é vinculado ao do Gabinete do Prefeito,             

girando entorno de ¼ do total que é repassado ao gabinete.  

 

Ano Orçamento do gabinete do Prefeito     
(gestão e manutenção) 

Parcela do orçamento destinada    
à assessoria de imprensa 

2018 R$3,125 milhões R$1,264 milhão 

2019 R$3,533 milhões R$1,164 milhão 

2020 R$3,848 milhões R$1,164 milhão 

2021 R$4,271 milhões R$1,292 milhão 

 

 

O PT e a comunicação social da Prefeitura de Araguaína 

 O Partido dos Trabalhadores na disputa pelo voto do eleitor para a prefeitura             

municipal de Araguaína em 2020 tem que encarar a Comunicação Social de uma             

gestão petista de modo diferente de como ela foi tratada em todas as gestões              

anteriores na cidade, quando mais, ou somente, cumpriu e cumpre a atribuição de ser              

meio propagandista da figura do/a gestor/a municipal com claros objetivos politiqueiros           

e eleitoreiros.  

 Sem dúvida isso constitui grande desafio, porque é preciso, inicialmente,          

revolucionar a administração para que o modo petista de governar com mandato            

popular e orçamento participativo dê expressão à nova realidade, impulsionando de           

forma distinta a informação produzida no âmbito da administração pública municipal.           

Nesse sentido, a comunicação social será um dos meios cooperadores do diálogo entre             

o ente público, a Prefeitura Municipal, e o cidadão com vistas ao atendimento de suas               

necessidades e a consequente transformação de Araguaína em uma cidade inclusiva. 

 Duas palavras chaves foram citadas nesse contexto aqui abordado:         

Comunicação Social e Informação. A Comunicação Social abarca a estrutura para           

divulgação da Informação, que é a produção de conteúdos pela administração pública            

nesse caso.  
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 O modo petista de governar, com mandato popular e orçamento participativo,           

propõe uma gestão pública voltada às necessidades das amplas parcelas sociais           

carentes que nunca ou quase nunca receberam ou recebem as atenções do Estado de              

modo a lhes proporcionar bem-estar social e fomentar condições de se tornarem            

sujeitos de seu próprio destino.  

 A forma diferente de o PT administrar obriga uma revolução na Comunicação            

Social da Prefeitura de Araguaína que afetará interna (a estrutura administrativa) e            

externamente (o redirecionamento da informação para um novo público-alvo).         

Internamente, a comunicação social deve permear toda a estrutura administrativa, toda           

ela empenhada em sua nova missão de impulsionar as transformações no ambiente            

físico da cidade com resgate socioeconômico e dignidade das pessoas das camadas            

esquecidas da população de nossa cidade. Deve empenhar-se a fundo no esforço            

conjunto cooperativo para interação entre as várias secretarias e órgãos municipais e a             

população. Externamente, deverá ser o veículo, através da divulgação informativa das           

ações municipais, da cooperação da prefeitura e os cidadãos beneficiários de suas            

políticas inclusivas e libertadoras.  

 

Nova comunicação social 

 Para atender a essa nova realidade, propomos: 

 A. Criação da Secretaria de Comunicação Social 

 Diferentemente de como é hoje estruturada a comunicação social na prefeitura           

de Araguaína, transformar o apêndice (Departamento de Comunicação) da Secretaria          

de Gabinete do Prefeito, em Secretaria de Comunicação. A Secretaria, além da            

ampliação de estrutura e pessoal, contará com orçamento próprio e maior capacidade            

de executar suas competências em uma administração transformadora. 

B. Capacitar a Secretaria de Comunicação Social com estrutura que possibilite: 

● Criação de uma central de produção, sistematização e distribuição de informação           

para órgãos de mídia externos, como televisão, rádio, jornal, mídias digitais; 
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● Criação na internet de página para disponibilização do conteúdo produzido com           

lincagem direta ao sítio oficial da Prefeitura. 

C. Criação de um veículo impresso mensal (Jornal) para o município; 

D. Reestruturação do sítio da Prefeitura Municipal na internet, com lincagem          

para mídias sociais de segmentos parceiros de projetos com o município; 

E. Redução da aplicação de verbas em publicidade nos meios da mídia           

tradicional, restringindo as verbas a casos da divulgação de obras que impliquem            

conhecimento prévio da população para utilização, como postos de saúde e           

hospitais; 

F. Reorientação das verbas de divulgação das atividades da Prefeitura         

Municipal para as mídias por ela mesma administradas e ainda para outros            

meios como outdoors, panfletos, informativos, carros de som; 

G. Fomento de uma comunicação popular junto aos segmentos sociais com          

parcerias e projetos com a Prefeitura Municipal, de modo a criar meios ou             

veículos de comunicação para divulgação de suas experiências populares com o           

município; 

H. Criação de um repositório vinculado à página da prefeitura com resultados           

de pesquisas sobre Araguaína.  

 

11. Diretrizes para a área de segurança 

 

 O principal objetivo para a área de segurança pública de Araguaína visa a             

transformar a cidade em uma localidade mais tranquila do ponto de vista da redução              

sensível dos altos níveis de violência, com ações de maior inclusão social. Os             

resultados a serem obtidos se conjugam aos esforços de outras áreas da gestão PT,              

como educação, cultura, esporte, lazer e mudanças na gestão econômica. Umas das            

formas seria a implementação do Conselho de Segurança Pública Municipal que faria o             

planejamento e integração das ações de prevenção e combate à criminalidade. Tornar            

a cidade mais humanizada é um projeto efetivamente mais integrado. 
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Para tanto o Prefeito precisa assumir papel de líder e não apenas de gestor ou               

síndico. Deverá assumir a agenda política de prevenção, pois prevenção é política dos             

municípios e não de forças policiais. Inicialmente, deverá fazer um amplo diagnóstico da             

violência e do crime na cidade; ver a violência como multicausal e que requer              

enfrentamento integrado; Tem que construir um processo de governança participativa,          

valorizando os movimentos sociais, assumindo o papel de liderança na prevenção da            

violência. Temos que ocupar os espaços públicos, revitalizando-os, tornando-os centros          

de participação cidadã. Investir na cultura de paz e não no armamento da população.              

Investir na urbanização dos bairros pobres, juntando as políticas de educação, saúde,            

segurança, cultura, esporte, lazer, construindo centros culturais. Implementar políticas         

de aprendizagem voltadas para os adolescentes, evitando que os mesmos sejam           

presas fáceis do tráfico e do crime. 

No que pertine à Guarda Civil Municipal terá o papel de garantia da segurança              

da população, com papel preventivo e comunitário, conforme previsto em seu Estatuto            

das Guardas Municipais (Lei 13.022/14). Deverá trabalhar articulada com os demais           

órgãos de segurança, numa relação de cooperação, mas atuando prioritariamente na           

segurança escolar, especialmente nos finais de semana, quando as escolas ficarão           

abertas, proporcionando espaços de encontros. Atuar no cuidado com os espaços           

culturais e de lazer. Deverá atuar também na mediação de conflitos, ronda cidadã e              

patrulha Maria de Penha. 

Tendo ainda como ações específicas: 

● Criar Programas de inclusão social, de complementação de renda, contemplando          

as famílias em situação de vulnerabilidade social no município; 

● Atenção prioritária à criança e ao adolescente: garantindo meios para o pleno            

funcionamento dos Conselhos Tutelar e Municipal da Criança e do Adolescente,           

implantando centros de educação, esporte, cultura e lazer; promovendo         

palestras educativas de combate às drogas; 

● Implementar o programa de recuperação de espaços públicos, aumentando a          

segurança, a qualidade de vida e a autoestima da população; 
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● Tornar as escolas nos finais de semanas como espaço de diversão, lazer,            

cultura, esporte e convívio familiar para que seja motivo atrativo para crianças e             

adolescentes; 

● Promover parceria com o Governo Estadual para dar apoio ao policiamento no            

Município, solicitando o reforço do efetivo policial na cidade quando necessário 

● Cobrar política de prevenção por parte do governo estadual bem como federal.  

● Fortalecer o Conselho Municipal de Segurança Pública;  

● Promover políticas de combate à criminalidade, garantindo-se segurança à         

comunidade; 

● Empreender uma aproximação das forças de segurança com a comunidade,          

desenvolvendo-se campanhas voltadas à não-violência; 

● Investir em programas de orientação a jovens infratores e que aponte           

alternativas para inserção mercado de trabalho e geração de renda; 

● Intensificar campanhas de combate às drogas, à prostituição, à violência          

doméstica, à violência contra a mulher e ao enfrentamento ao alcoolismo; 

● Oferecer campanhas de educação no trânsito.  

 Do ponto de vista do acolhimento sujeitos em situação de vulnerabilidade,           

consideramos a proposta de desenvolver as seguintes ações:  

● Criação de um programa de Família Acolhedora; 

● Desenvolvimento de um programa de Proteção em caso de Calamidade Pública; 

● Acolhimento em República para maiores de 18 anos com acompanhamento; 

● Criação de um Centro de Acolhimento de Migrante. 

 

12.  Diretrizes para a área de igualdade racial  

  

 O racismo é uma construção histórica que criou artifícios superestruturais          

políticos e jurídicos para manter a dominação de um regime que fundou o modo de               

relação moderna das pessoas através do seu uso. Isso explica o porquê de o racismo               

ser extremamente relacional e sistêmico. O racismo não surge apenas como um            
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fenômeno psicológico, daí a necessidade de hierarquizar relações, de estruturar esferas           

de poder, de cercear direitos básicos e fundamentais. Contextualizando o município de            

Araguaína com base em dados econômicos sócios culturais, a cidade, segundo os            

indicadores sociais, ocupa a 508ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios             

do Brasil, sendo que 507 (9,11%) municípios estão em situação melhor e 5.058             

(90,89%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 139 outros             

municípios de Tocantins, Araguaína ocupa a 4ª posição, sendo que 3 (2,16%)            

municípios estão em situação melhor e 136 (97,84%) municípios estão em situação pior             

ou igual. 

 Estudo realizado pelo Instituto Locomotivo revela que o racismo estrutural é           

responsável por gerar um gap salarial de 31% entre brancos e negros com ensino            

superior, quando isoladas todas as demais variáveis. Esses dados demonstram que os            

45% divulgados, em 2019, pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad),            

não podem ser atribuídos apenas à falta de oportunidade de formação para pessoas             

negras. Os participantes da pesquisa realizada com quase 2 mil pessoas em 43             

cidades brasileiras afirmaram que pessoas brancas têm mais oportunidades de estudo           

(55%) e mais chances no mercado de trabalho (65%): 
Trata-se de uma desigualdade persistente que só pode ser explicada pelo racismo estrutural.             
Por um lado, ele se expressa no preconceito racial. Por outro, no maior capital social dos                
brancos: o famoso ‘quem indica’ de um branco é outro branco que está em um cargo alto.                 
(MEIRELES, 2020)  17

 
Conforme Renato Meirelles, presidente do Locomotiva, em entrevista ao jornal          

Folha de S. Paulo, com mais dificuldades em crescer dentro do mundo corporativo, os              

negros acabam empreendendo mais. Segundo cálculos, a partir da Pnad, eles           

representam 52% dos empreendedores no País. 

 

Objetivo geral 

17 Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/01/racismo-gera-diferenca-salarial-de-31-entre-negros-e-bra
ncos-diz-pesquisa.shtml 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/01/racismo-gera-diferenca-salarial-de-31-entre-negros-e-brancos-diz-pesquisa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/01/racismo-gera-diferenca-salarial-de-31-entre-negros-e-brancos-diz-pesquisa.shtml
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O objetivo geral visa definir estratégias de cumprimento do dever institucional a            

fim de efetivar os direitos respaldado no Estatuto da Igualdade Racial, no que concerne              

ao racismo institucional, com vistas à redução de diferenças sócio raciais na gestão             

pública municipal.  

Para isso, preconizamos um programa para combater a discriminação racial e           

proporcionar igualdade de oportunidades para a população negra tendo como órgão           

institucional uma Secretaria Municipal de Direitos Humanos no município de          

Araguaína, visando a equidade e o combate ao racismo institucional.  

O Plano Municipal de Promoção de Igualdade Racial apresenta Onze eixos           

estruturantes e seus seguintes objetivos do plano que abordam a garantia de emprego             

em condições igualitárias, aprimoramento da assistência à saúde, promoção da          

educação, ações de inclusão da população vulnerável e enfrentamento do racismo nas            

instituições públicas e privadas.  

 

Eixo Objetivo geral 

1 Desenvolvimento Econômico, Trabalho    
e Renda 

Articular parcerias a fim de disseminar o       
desenvolvimento socioeconômico de   
políticas públicas e qualificação    
empreendedorismo para a população com     
recorte étnico-racial. 

2 Enfrentamento à Violência    
Étnico-Racial: 

 

 

Garantir estrutura material e humana à      
coordenadoria setorial de promoção da     
igualdade racial e ao centro de referência       
aos direitos humanos para consolidar o      
sistema de registro e acolhimento nos casos       
de denúncia de racismo.  

3 Mapeamento e reconhecimento    
institucional dos espaços de trabalho no      
enfrentamento ao Racismo 

Diagnosticar a situação das relações sociais      
nos órgãos públicos municipais e elaborar      
ações para possíveis respostas e     
enfrentamento ao racismo institucional,    
presentes na gestão pública municipal. 

4 Saúde da população negra Implantar política de humanização dos     
serviços com todos os profissionais da rede,       
articulando o programa de combate ao      
racismo institucional-PCRI com o projeto     
humaniza SUS. 

5 Inclusão social e cidadania Criar políticas públicas para reinserção do      
egresso no mercado de trabalho, e      
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desenvolver a cultura de cotas nos em todo        
âmbito da instituição municipal. 

6 Educação e relações étnico-raciais Desenvolver e ampliar a capacidade     
intelectual e técnica para a atuação dos       
profissionais da educação junto aos alunos      
da rede pública municipal, com vista a uma        
formação critica a sensibilização, atuação e      
envolvimento com conhecimento de causa a      
cerca da temática. 

7 Cultura e patrimônio africano e      
afro-brasileiro 

Implementar e difundir política de     
reconhecimento, registro e preservação do     
patrimônio material e imaterial relacionado a      
cultura negra nacional e local. 

8 Controle e monitoramento social e      
moradia 

Implementar políticas públicas para    
assegurar o direito a moradia a população       
negra e incluir o quesito raça/cor no       
cadastro da secretaria de habitação. 

9 Comunicação, mídias e campanhas Ter uma política de comunicação     
institucional, com a área privada ou      
organismos da sociedade civil gerando     
parcerias no enfrentamento ao racismo e      
divulgação de projetos. 

10 Liberdade de consciência e crença Elaborar e divulgar material combatendo     
intolerância religiosa 

11 Juventude negra, lazer a ações      
afirmativas 

Estabelecer políticas pública no âmbito     
cultural, lazer e esportivo e garantir bolsas       
de estudo a juventude para a formação e        
qualificação profissional 

 

 

13.  Diretrizes para a área de mobilidade urbana 

 

 Definimos como objetivo geral para a gestão PT criar um sistema de transporte             

público de qualidade que atenda às necessidades dos usuários com segurança e            

conforto, atendendo à urgência da redução de custos principalmente para usuários           

diários, trabalhadores e estudantes. Cidades médias e grandes estruturam seus          

sistemas de transportes avaliando a integração e expansão de todos modais, por isso             

é importante desenvolver um projeto arrojado e visionário para as próximas gerações,            

num modelo inclusivo para população carente de bairros mais afastados do           

aparelhamento público.  
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Baseados em uma pesquisa realizada em 2016 em semestres diferentes,          

traçamos um perfil do usuário STP de Araguaína:  

 
Fonte: (COSTA; SILVA; BUSS, 2018) 

  

 Conhecer o perfil do usuário se faz importante para a escolha dos itens que              

serão selecionados como prioridade para o Plano de Governo. Ressaltamos, ainda, o            

quanto a questão transporte público é relevante para as mulheres, que também se             

destacam pela a vulnerabilidade social e econômica no município. É necessário ter            

criatividade para pensar todo o sistema, adequando-o para a realidade de nossa            

cidade, enquadrada como cidade de porte médio, com população entre 100 mil e 500              

mil habitantes, conforme IBGE.  

Frente a esses elementos, definimos como objetivos específicos, para         

desenvolver a curto prazo:  

 

● Criar um corredor central para atendimento específico ao centro comercial da           

cidade; 



91 
 

● Integrar em linhas circulares ônibus e moto táxis ao corredor central; 

● Firmar convênio de transporte de funcionários com grandes empresas         

estabelecidas no município de Araguaína; 

● Criar empresa municipal de transportes públicos de capital misto; 

● Firmar convênio com pequenas cooperativas para oferta de serviços de          

transporte, para prestação de serviços de integração nos bairros, com contratos           

precisos para a oferta com qualidade, segurança e baixo custo (van,           

micro-ônibus, táxis e mototáxis); 

● Ampliar a presença de ciclovias ao longo de toda a cidade; 

● Ofertar serviços de transporte público com baixo impacto ambiental (como se dá            

com os trainways); 

● Oferecer acesso ao sistema de wi-fi nos terminais de integração. 

● Informações atualizadas sobre linhas de ônibus e horários no site da prefeitura            

e nos terminais integrados e em cada ponto de embarque e desembarque            

(mapas das rotas) dos bairros; 

● Adquirir ou desenvolver um aplicativo que forneça em tempo real o           

posicionamento do ônibus e a previsão de embarque e desembarque          

pretendido pelo usuário. 

● Estabelecer cronograma para oferecimento de serviço gratuito de transporte,         

tarifa zero, com pagamento por quilômetro rodado e não por passageiro; 

● Criar e renovar abrigos nos bairros para embarque/desembarque de         

passageiros, com proteção adequada para sol e chuva, com cobertura e bancos            

adequados; 

● Criar bicicletários nos terminais de integração; 

● Ampliar as ciclovias (Avenida Filadélfia, José de Brito); 

● Implantar abrigos para moto-taxis em anexo aos terminais;  

● Estudar a possibilidade de parceria para aquisição de ônibus elétricos,          

realidade em outras cidades do Brasil; 

● Buscar alternativas de acordo com os “carros de lotação” que, considerando as            



92 
 

características da cidade, realizariam o transporte de passageiros em avenidas          

estreitas como a Cônego João Lima e a 1º de Janeiro por meio de cooperativas; 

● Renovação da frota para ônibus que forneça itens essenciais de acessibilidade           

e conforto (ar-condicionado) 

● Ampliação de sinalização (semáforos, placas e radares); 

● Disponibilizar espaços para anúncios em veículos, abrigos e estacionamentos; 

● Campanhas de educação no trânsito. 

  

 Tais medidas são alternativas que visam aumentar a velocidade do STP, reduzir            

o custo do sistema, reduzir a quantidade de carros particulares e motocicletas,            

melhorar o fluxo do transito, diminuir índices de acidentes, reduzir a poluição            

provocada pela emissão de gases gerados pelo processo de combustão no motor            

dos veículos, e a poluição sonora causada pelas buzinas, barulho dos motores,            

concentração de veículos em horários de pico. 

 Devido à infraestrutura e à quantidade da população da cidade de Araguaína, o             

modal rodoviário com utilização de ônibus ainda consiste no item mais viável            

economicamente para cidade, que padece com o problema da desorganização e           

desuso do STP, mas precisa encontrar novos estímulos para ter como base um             

crescimento economicamente sustentável e adequado, visando à plena expansão         

territorial. Para isso, é preciso pensar em medidas para a posteridade e repensar a              

inclusão, baseado nos princípios que norteiam a política de mobilidade urbana as            

cidades devem priorizar os transportes não motorizadas ou seja o deslocamento a pé,             

bicicletas, outras formas em relação aos transportes motorizado, além de priorizar o            

transporte coletivo em relação aos transporte em individuais. 

 
 

Araguaína-TO, setembro de 2020. 


