
EDUCAÇÃO 

A Educação é o instrumento transformador da sociedade. Educação de 

qualidade começa com investimentos nos recursos humanos, na valorização 

dos profissionais da educação, não apenas quanto aos salários, mas também 

em atualizações constantes e condições de trabalho adequadas, na nossa 

gestão vamos trabalhar de forma efetiva para proporcionar aos alunos das 

escolas do município uma educação de qualidade. Vamos investir em: 

- Cursos de Formação Continuada de qualidade, que proporcionem ao 

educador não apenas o domínio de conteúdos edos recursos de aprendizagem 

(material didático e tecnológico...), mas saiba também se relacionar com o 

aluno. 

- Educação Infantil e Alfabetização, com ampliação do número de vagas e 

profissionais capacitados para esses seguimentos da educação. Entendemos 

que a Educação Infantil e a Alfabetização representam as fases mais 

importantes na formação dos alunos, é neste período que a criança amplia as 

suas interações sociais e tem a possibilidade de adquirir uma série de 

habilidades e competências fundamentais para o seu desenvolvimento. 

- Plataforma de Ensino, com livros didáticos contextualizados, videoaulas, 

jogos educativos, monitoria online e outras ferramentas interativas. 

- Acesso as novas tecnologiasde apoio ao trabalho pedagógico e melhoria 

das condições de trabalho e do ambiente escolar. 

- Informatizar todas as escolas do município, concertar e atualizar os 

laboratórios de informática existentes e instalar novos laboratórios onde não 

tem. 

- Programa para disponibilizar o dinheiro direto na escola, para a 

manutenção das atividades escolares e pequenos reparos, com isso vamos 

melhorar a gestão das escolas, agilizar a solução dos problemas que surgirem 

e propiciar um planejamento mais participativo das ações.  

- Climatizaçãogradativa das escolas da zona urbana e rural, com o uso da 

energia solar, como forma de baixar os altos custos das contas de energia 

elétrica.  

- Criação de um aplicativo de internet para manter um canal de 

comunicação com as famílias dos alunos, que serão informadas da 

frequência, notas e comportamento dos alunos.  



- Criação de um programa de acompanhamento da qualidade da educação 

e de combate à evasão escolar. 

- Trazer as famílias e a comunidade para dentro das escolas, através do 

programa, ‘Comunidade na Escola”, que vai oferecer aos alunos, seus 

familiares e a comunidade no entorno da escola, serviços básicos, relacionados 

as áreas da saúde, educação, cultura, lazer e cidadania. 

- Faremos um estudo para a reestruturação das escolas do Ensino 

Fundamental primeira fase da zona rural, visando o retorno de algumas 

dessas escolas, onde houver número suficiente de alunos. Queremos reduzir a 

possibilidade acidentes de trânsito e casos de assédio sexual de menores, 

deixando as crianças próximas dos olhos dos seus familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

O agronegócio brasileiro responde por grande parte da economia do país, 

representando cerca de 21% do Produto Interno Bruto (PIB) e por metade das 

exportações, sendo o pequeno e médio produtor rural o responsável pela 

produção de grande parte dos alimentos consumidos pelos brasileiros.É 

também um campo repleto de oportunidades de investimentos, 

desenvolvimento e geração de empregos. Araguatins é um município de 

grande extensão rural e quantidade significativa de pequenas e médias 

propriedades rurais com capacidade de produção de alimentos e geração de 

renda, na nossa gestão daremos total apoio aos produtores rurais que de fato 

queiram empreender em  

- Criaremos uma Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para 

tratar deste importante segmento da nossa economia.  

- Buscaremos parcerias do IFTO – Instituto Federal do Tocantins, com sede 

em nosso Município, RURALTINS, INCRA, EMBRAPA, os integrantes do 

Sistema S: SENAR, SEBRAE, SESCOOP, SENAI, e outras instituições que 

detenham conhecimentos que possam ajudar a alavancar o desenvolvimento 

desse segmento. 

- Viabilizaremos técnicas na área de produção de mudas, plantio, irrigação 

e manejo florestal sustentável. 

- Promoveremos a melhoria genética dos rebanhos de bovinos, seja para 

produção de leite ou carne, através da inseminação artificial. 

- Criaremos um programa de empréstimo de ovinos e caprinos para 

pequenos produtores rurais que tiverem interesse de empreender nessa 

área, que consistirá no empréstimo de um macho e dez fêmeas, que deverão 

ser devolvidos ao final de 18 meses nessa mesma quantidade, para atenderem 

outros produtores rurais e assim sucessivamente.  

- Contrataremosveterinários, zootecnistas e agrônomos para prestar 

assistência técnica aos produtores rurais, que será feita através de um 

aplicativo de assistência técnica rural, disponibilizado aos produtores rurais, 

facilitando o contato do produtor rural com os especialistas.  

- Incentivaremos a cadeia de produção de mandioca, não apenas para 

produção de farinha, mais também para o consumo in natura, (congelada), 

buscaremos parceiros para o processamento e industrialização.  

- Incentivaremos afruticultura em grande escala, com assistência técnica, 

facilitando o escoamento da produção e buscando mercados consumidores.  

- Apoiaremos a colônia de pescadores e seus afiliados, especialmente no 

período da piracema, com criação de peixes em tanque, comum a todos os 

membros, como uma alternativa de alimentação e renda. 



- Ampliaremos o Compra Direta para o consumo da merenda escolar, 

melhorando a qualidade da alimentação dos alunos e dando mais oportunidade 

de venda aos produtores rurais. 

- Desenvolveremos juntamente com o SENAR-TO o projeto “Oleiros de 

Araguatins”, revitalizando a área onde fica antigas olarias, as margens do Rio 

Taquari na entrada da cidade de Araguatins, com um grande projeto de 

piscicultura e olericultura -  com criação de tilápia em tanques de ferrocimento e 

produção de hortaliças por meio de fertirrigação.  

- Buscaremos recursos para construção de um Abatedouro Municipal de 

Pequenos Animais, facilitando a aquisição do Selo de Inspeção Municipal, 

(SIM) e o Selo de Inspeção Estadual, (SIE), para viabilizar a comercialização 

de animais abatidos com controle sanitário no comercio município e também 

em outros municípios, dando mais opções de venda ao homem do campo e 

consequente aumentando a sua renda. 

- Buscaremos mais recursos para a aquisição de máquinas, tratores e 

implementos agrícolas que possam auxiliar os produtores rurais.   

- Daremos especial atenção a Feira Ecosol, através da melhoria da infra- 

estrutura, organização, divulgação e também ampliação.  

- Priorizaremos a conservação das estradas vicinais, principalmente as que 

cortam o município de Norte a Sul e de Leste a Oeste, fator fundamental para 

oescoamento da produção do homem do campo. 

- Valorizaremos o CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável), garantindo-lhe autonomia responsável e democrática.  

- Apoiaremos aCOOPERBICO – Cooperativa de Produção de Agricultores 

Familiares do Bico do Papagaio - viabilização e fortalecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURA 

 

Cultura - conjunto de conhecimentos, valores, símbolos, tradições, ideias, 

costumes e práticas que se tornam características de um grupo, seja ele 

familiar, social, étnico ou religioso. O conhecimento cultural nem sempre é 

formal, pode ser transmitido para as gerações seguintes no cotidiano, nas 

conversas, nas atividades diárias, nas festas e comemorações e no exemplo 

das outras pessoas. Toda sociedade possui um conjunto de valores que foi 

construído ao longo da sua história e deve ser compreendido, respeitado e 

transmitido as demais gerações. Partindo desse conceito de Cultura é que 

desenvolveremos o trabalho da nossa gestão nessa área. 

 

- Faremos um resgate da cultura araguatinense, iniciando pela recuperação 

da memória histórica do município, faremos um levantamento de fotos antigas 

e histórias contadas por antigos moradores e transformaremos esse conjunto 

em uma grande exposição intitulada ‘Memórias de Araguatins’, essa mostra 

tem por objetivo valorizar a história do município de Araguatins, inspirar o 

orgulho e a identidade de ser araguatinense. 

 

- Vamosrevitalizar a casa da cultura, que se encontra abandonada em seus 

objetivos, como um espaço de incentivo à cultura, ao artesanato e a expressão 

popular. 

 

- Formularemos políticas de incentivoaos artistas de nosso município. 

 

- Realizaremos a Feira Cultural mensal, local para apresentações artísticas, 

(música, dança, teatro...) e venda de produtos artesanais e comidas típicas 

regionais. 

 

-Revitalizaremos a Biblioteca Pública Municipal, que está esquecida e sem 

atrativos. O objetivo principal de uma biblioteca é o incentivo à leitura, é 

orientar os visitantes a entrar no mundo do conhecimento e entretenimento 

através dos livros, para tornar isso possível é necessário que serviços sejam 

oferecidos, melhorados e divulgados. Pretendemos situar a Biblioteca 

Municipal de Araguatins, em um local mais amplo e com maior visibilidade, 

buscaremos recursos para ampliar o número de títulos ofertados aos leitores 

e criar um ambiente mais agradável a leitura, com salas mais confortáveis, 

espaços para contação, encenação e ilustração de histórias, e informatizar 

para leitores e pesquisadores terem acesso as grandes obras. 

 

- Faremos um trabalho conjunto da cultura e turismo, promovendo Festival de 

Música, Festival Gastronômico com comidas típicas da região e apoio ao 

Sarau do Cerrado,evento cultural que acontece todo último final de semana de 

cada mês, e tem grande potencial cultural, educacional e turístico. 



TURISMO 

O turismo é um importante transformador de economias e sociedades, é 

responsável por 8,1% do PIB (Produto Interno Bruto), brasileiro – promove 

inclusão social, gera oportunidades de emprego e renda, assim como criação 

de novos negócios e aumento da produção de bens e serviços, promovendo o 

desenvolvimento da região e melhorias na infraestrutura, trazendo benefícios 

aos turistas e à comunidade local. Araguatins tem grande potencial turístico, 

principalmente com atrativos naturais e culturais que precisam ser explorados 

adequadamente. 

 

- Criaremos um calendárioanual de eventos turísticos, para que a iniciativa 

privada possa planejar-se para receber bem os turistas que nos visitarem. 

 

- Investiremos no período de alta temporada de praia, oferecendo 

infraestrutura adequada, qualificação as pessoas que forem prestar 

serviços, maior segurança, atrações culturais e shows de renome 

nacional. 

 

- Promoveremos oCarnaval de Araguatins e o carnaval fora de época, com 

estrutura, organização, shows de renome e auxílio aos blocos carnavalescos. 

 

- Faremos uma ampla divulgação dos eventos e atrativos naturais e 

culturais de Araguatins junto as mídias, buscando atrair para o município 

grande número de turistas. 

 

- Trabalharemos em conjunto com a secretaria de cultura, promovendo 

Festival de Música e Festival Gastronômico com comidas típicas da 

região. 

 

- Daremos total apoio aoSarau do Cerrado,evento que acontece todo último 

final de semana de cada mês, e tem grande potencial cultural, educacional e 

turístico. 

 

 

 

 

 

 



ESPORTE E LAZER 

 

A prática de esportes beneficia as pessoas e até mesmo a sociedade, 

reduzindo a probabilidade de aparecimento de doenças, contribuindo para a 

formação física e psíquica e para o aumento da qualidade de vida do ser 

humano. Entre os seus principais benefícios podemos citar o combate ao 

estresse, a promoção da saúde do corpo, a socialização, a construção de 

valores morais e éticos e a recreação. Uma vida saudável na fase adulta e na 

terceira idade, deve iniciar na adolescência. Com o esporte o jovem formará 

hábitos saudáveis, que possivelmente o afastarão de hábitos nocivos, como 

fumo, álcool e drogas, já que o esporte não combina com esses 

comportamentos.Uma das formas de praticar atividade física prazerosa é 

associando-a ao lazer, muitas pessoas praticam esportes como uma alternativa 

de entretenimento nos seus momentos livres. Nesse contexto, nossa gestão 

pretende promover e incentivar o esporte e o lazer através da (o):  

- Construção de quadras poliesportivas, em localidades da zona urbana e 

rural. 

 - Criação de academias a céu aberto com acompanhamento de instrutores 

da prefeitura, no início da manhã e final da tarde, para beneficiar a prática de 

atividades físicas com segurança, sem risco de lesões, atendendo os 

frequentadores, principalmente o público da terceira idade. 

 - Construção de um Centro Poliesportivo – com quadras de esporte, quadras 

de areia, piscina, pista de skate e de atletismo.  

- Incentivo aos esportes náuticos e o uso de embarcações para lazer,  

- Apoio aos atletas para participarem de competições em nível estadual e 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 



ASSITÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, RENDA E DESENVOLVIMENTO DO 
CIDADÃO 

 
Assistência Social é entendida como um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social... do cidadão. 

 A Constituição de 1988, Art. 203, estabelece que: A assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social, e tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência e à velhice; o amparo às crianças e adolescentes 

carentes; a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e 

a promoção de sua integração à vida comunitária e a promoção da integração 

ao mercado de trabalho.Na nossa gestão vamos praticar uma assistência 

social voltada para a emancipação do cidadão, com programas de 

qualificação, geração de emprego e renda e campanhas educacionais de 

conscientização. 

 

- Daremos especial atenção aos jovens em busca do primeiro emprego, e 

com o apoio de instituições consagradas nesta atividade, como o Sistema S e 

o Cine, ofertaremos programas de qualificação, fortaleceremos os setores 

produtivos do município, principalmente a agroindústria, o turismo e o 

comercio, que serão os grandes geradores de emprego e renda. 

 

- Criaremos uma Diretoria de Políticas Públicas para as Mulheres, que vai 

desenvolver ações de prevenção e combate a violação dos direitos e ou 

discriminação às mulheres, principalmente quanto a situação de violência, 

atuaremos junto aos órgãos de segurança contra a violência doméstica e a 

proteção da mulher. Desenvolveremos atividades para o resgate da 

cidadania, com programas de qualificação e geração de renda, visando a 

autonomia das mulheres. Faremos um programa voltado para as mulheres 

gestantes, que tratará da importância do pré-natal, acompanhamento do 

desenvolvimento da criança, amamentação e vacinação. Teremos 

campanhas de conscientização sobre o uso de métodos contraceptivos e 

doenças sexualmente transmissíveis, com ênfase na prevenção da 

gravidez na adolescência.  

 

- Promoveremos a dignidade das pessoas da terceira idade, fazendo 

cumprir o Estatuto do Idoso, faremos um centro de convivência, que vai 

ofertar diversas atividades que contribuam no processo de envelhecimento 

saudável, no desenvolvimento da autonomia, no convívio comunitário e na 

prevenção de situações de risco social para as pessoas acima de 60 anos.  

 

- Garantiremos as pessoas com deficiência atendimento nas áreas da 

saúde, educação especial, assistência social e inclusão profissional, 



buscando a melhoria da qualidade de vida e o exercício da cidadania. 

Ampliaremos o atendimento CRAS, melhorando suas instalações, 

equipamentos e formando uma equipe multiprofissional que vai prestar 

atendimento nas áreas que se fizerem necessárias.  

 

- Daremos total apoio ao Conselho Tutelar,para que possa exercer sua 

função plenamente, com local de trabalho adequado, equipamentos, meio de 

transporte, capacitações, e assistência social e psicológica as crianças e suas 

famílias. 

 

- Faremos gestão junto ao governo federal para ampliar os programas de 

distribuição de renda e para o retorno dos programas de construção de 

moradias no município de Araguatins.  

 

- Reabriremos o Restaurante Popular, com preços acessíveis às pessoas de 

baixa renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura é uma área fundamental para o desenvolvimento 

socioeconômico de uma região. Aqualidade de vida da população, a 

capacidade de atração de investimentos, o incentivo ao empreendedorismo e a 

geração de empregos e renda estão diretamente relacionados com a 

infraestrutura do município. Na nossa gestão vamos reestruturar e otimizar a 

infraestrutura que já existe em Araguatins e fazer novas obras que possam 

contribuir para o desenvolvimento do município. Faremos um amplo estudo das 

potencialidades e vocação do município e de como desenvolver essas 

potencialidades em benefício da população. 

- Faremos gestão junto aos governos estadual e federal para a duplicação do 

acesso Transaraguaia a Araguatins. 

- Faremos a reforma e reconstrução do cais de Araguatins e se possível 

também ampliação, tornando-o mais seguro e moderno. 

-Trocaremos toda a iluminação pública por lâmpadas de led – mais 

econômicas, duráveis e com maior capacidade de iluminação. 

- Vamos reestruturar, modernizar e ampliar o atendimento do SEMUSA, 

melhorando o fornecimento de água potável e iniciar a coleta e o tratamento de 

esgoto. 

- Ampliaremos a coleta de lixo e vamos propor e estruturar a coleta seletiva. 

-Priorizaremos a conservação e pavimentação das vias da sede do 

município e das principais ruas dos povoados e vilas. 

- Adquirir uma usina asfáltica, que vai permitir maior cobertura asfáltica das 

vias do município, com qualidade e economia.  

- Manteremos a conservação das vicinais e pontes da zona rural. 

- Aquisição de tratores, implementos agrícolas, caminhões e 

equipamentos para viabilizar e auxiliar os produtores rurais. 

- Faremos a recuperação do rio Taquari e do Brejinho, inclusive com a 

criação de um parque urbano ao longo do rio Taquari. 

- Faremos um amplo projeto de captação de águas pluviais, que causam 

inundações durante o período de chuvas. 

- Construiremos um centro poliesportivo, que vai atender toda população 

araguatinense, principalmente os jovens. 

- Reforma e modernização da feira coberta. 

- Reforma, ampliação e modernização da rodoviária. 



- Construiremos uma capela no cemitério municipal, para que as famílias 

possam velar seus mortos e vamos melhorar a conservação do cemitério. 

- Faremos um novo plano diretor, com critérios para expansão urbana, 

abertura de novos loteamentos e uso de energia renovável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAÚDE 

A melhoria nos serviços públicos de saúde passa obrigatoriamente pela 
humanização do atendimento. Desde a recepção até o atendimento médico o 
serviço será aperfeiçoado e realizado com zelo e o devido respeito que o 
cidadão araguatinense merece. Vamos focar na qualificação e melhora dos 
modelos de atenção à saúde básica, com atividades na promoção, prevenção e 
recuperação em saúde, realizando programas especiais para a criança, a 
mulher, o homem e a melhor idade, com atendimento acolhedor e integral do 
cidadão. Faremos uma gestão eficiente e efetiva que garanta uma Saúde 
Pública que atenda às necessidades da população. Dentre as propostas de 
trabalho destacamos: 

- Valorização dos profissionais da área da saúde, não somente quanto aos 
salários, mais também quanto as condições dignas de trabalho e qualificação. 

- Ampliação das ações de saúde na área rural do município, com unidades 
móveis atendendo as comunidades rurais, com assistência médica, 
odontológica e laboratorial. 

- Conservação da frota de veículos da saúdee aquisição de novos 
veículos e ambulâncias, para assegurar o transporte de pessoas doentes e o 
deslocamento dos usuários acometidos com doenças crônicas e de 
tratamentos contínuos em outros municípios. 

- O Hospital Municipal de Araguatins será reestruturado, equipado e 
contará com equipe médica 24 horas para atender a população. 

- O Centro Cirúrgico do Hospital Municipalvoltará a funcionar, e atenderá 
principalmente gestantes, que poderão realizar seus partos em Araguatins. 

- Garantir o funcionamento do aparelho de ultrassonografia e vamos 
buscar verbas para a aquisição de um aparelho para realizar mamografia. 

- Atendimento médico especializado nas áreas de ginecologia/obstetrícia e 
pediatria. 

- Colocaremos em funcionamento um Programa de Planejamento Familiar 
que vai disponibilizarmétodos contraceptivos e a realização de 
laqueaduras; 

- Garantir às crianças recém-nascidas do município Teste do pezinho, teste 
da orelhinha e do olhinho. 

- Ampliação de convênios para a realização de procedimentos cirúrgicos 
eletivos e ambulatoriais; 

- Aprimorar os sistemas informatizados nas unidades de saúde. 



- Coleta de dados informatizada dos agentes comunitários de saúde e 
agentes de endemias, por meio de computadores portáteis; 

- Implantar um sistema de comunicação via internet (SMS, WhatsApp) com 
pacientes (agendamento de consultas, resultados de exames e outros 
serviços); 

- Revitalizar sempre que necessário as unidades de saúde; 

- Manter e ampliar oferta de medicamentos da Farmácia Básica; 

- Garantir o desenvolvimento dos programas de atenção básica à saúde bem 
como, as coberturas vacinais. 

- Expandir o Programa de Saúde Bucal com a contratação de cirurgiões 
dentistas, aumentando a oferta de vagas para tratamento. 

- Intensificar as ações de combate ao aedes aegypti, com a disponibilidade 
de veículo exclusivo para setor de endemias; 

- Intensificar as ações do Centro de Controle de Zoonoses, orientando a 

população no cuidado com animais domésticos, oferta de vacinas e 

castração de cães e gato, além de serviços de controle das pragas urbanas e 

prevenção às doenças transmitidas por animais. 

 

 


