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Tocantinópolis, 20 de agosto de 2016 

Depois de alguns meses de discussão passei a pensar em elaborar um programa que tenha a 

perspectiva de ganhar as eleições e não apenas de competir. 

Um programa que tenha a magnitude de ganhar as eleições tem que ser preparado com muito 

carinho para se chegar ao poder, e não só para isto, que se prepare para exercer o este poder, 

lá chegando seja capaz de atender aquilo que reivindicamos de outros governos e que 

coloquemos nossos objetivos em prática. Mostrando que temos capacidade para governar 

nosso município. 

Para isto, temos que provar que somos competentes para tal desafio, além de convocarmos a 

sociedade tocantinopolina para isto. 

Porque queremos ter um programa que não seja apenas de um partido político, mas um 

programa que apresenta as aspirações da grande maioria da sociedade tocantinopolina, 

principalmente as classes mais marginalizadas pelo processo político, ficando as margens dos 

desenvolvimentos. 

Temos que provar que somos capazes de faze aquilo que, durante a vida inteira, dizíamos que 

os deveriam fazer. 

Temos que sermos bem claros com os nossos objetivos para que eleição seja viabilizada: e isto 

feito termos condições de governabilidade. 

Para isto temos que massificar as nossas ideias fazendo o crescimento de consciência política 

de nosso povo. 

Não queremos mentir para o nosso povo fazendo promessas que não somos capazes de 

cumprir, fazendo com nos apoiem para depois seres subservientes, e sim porque temos as 

melhores propostas e que nos cobrem vinte e quatro horas. Dede modo temos que definir um 

programa de desenvolvimento para nossa cidade não pensando apenas em ganhar o poder     

por si só pesando mesquinhamente, mas um programa que venha trazer um crescimento 

humano que seja um legado para as gerações futuras. 

Estou covencido que podemos ganhar as eleições, portanto devemos estar preparados para as 

dificuldades, pois iremos entrar em uma luta hercúlea, principalmente a de convencer a 

sociedade, uma sociedade tipicamente conservadora, porque assim foi educada, em casa, no 

meio de comunicação e até na universidade. 

Esta aqui um resumo do que pensamos para empreedermos este projeto ir para uma 

campanha eleitoral e sermos ou sairmos vitoriosos. 

Para tanto temos um conjunto de ideias, ações e propostas para ser discutidas durante a 

campanha.  Ideias, ações e propostas para o desenvolvimento de nosso município.   

EDUCAÇÃO 



Começo a discutir os nossos problemas pela educação, pois a educação é ponto crucial para 

alavancar qualquer sociedade e até mesmo cada um individualmente, temos propostas 

ambiciosas, inovadoras e revolucionárias para educação, nada que seja surrealista, mas que 

pode ser possível de ser postas em prática. Desde a capacitação de professores, dando- lhes a 

condição de mestre e não só de apenas um trabalhador da educação, salário dignos, 

respeitando tudo que diz a legislação sobre o tema, respeito, mas muito respeito pelo mestre, 

construções de pelo menos um colégio com estrutura onde possa abrigar os alunos da rede 

municipal, para uma jornada de tempo integral, com aulas no turno e no contra turno os 

alunos tenham aula de reforço e outras. É lógico que entre um turno e outro sirva-se uma 

refeição, com orientação de profissionais competentes.  

O fornecimento de uniformes e material didático. Agora e mais importante é o 

desenvolvimento intelectual com desenvolvimento de habilidades e competências acabando 

com aprovação automática, sem levar em consideração o nível de conhecimento dos alunos. 

Temos que ter muita responsabilidade com esta pratica. Temos que dar vergonha a educação 

em nosso município. Temos que buscar apoio da UFT através da pesquisa e extensão, bem 

com de seus profissionais. 

SAÚDE 

Segundo ponto crucial, que devemos nos empenhar ferrenhamente é na questão da saúde, 

pois a população que mais precisa vive sem um atendimento digno, pois na rede municipal de 

saúde falta de tudo e a população fica a reclamar sem nem uma solução. Mas em época de 

campanha o que mais se fala é em saúde e educação: Até a área para se construir um hospital 

já foi feita, Mas até agora nada. Sem falar que a nível Estadual o governo prometeu construir 

um hospital em Augustinópolis, outro em Araguatins e dois em Araguaína e outro em Palmas, 

mas o que se ver é denuncias de corrupção, faltando de tudo, leito, médico, remédios e até 

comidas. Mas quando precisam vão se tratar nos melhores centros médicos do pais. 

Portanto, temos que lutar por uma qualidade na saúde, podemos lutar pela construção de um 

hospital regional com sede em nosso município, podemos sim bater nas portas, ir atrás nos 

lugares certos, mesmo assim não sendo possível, temos que dar dignidade pelo menos ao que 

já temos, que outrora já foi bom. Médico da família, saúde bucal, campanhas de vacinação, 

medicina preventiva, condições de trabalho aos profissionais da saúde tais como: agentes de 

saúde, contratação de médico, enfermeiros e demais trabalhadores da área. Certo, mas nada 

me tira da cabeça por um hospital regional. Tenho certeza que Tocantinópolis pode ser tornar 

um centro de saúde regional. Aqui já temos clinicas fisioterapias, Consultórios odontológicos, 

vários. Clinicas de múltiplos atendimentos, três. Temos até clinica fitoterápica. Podemos sim 

crescer mais com hospital público de alta qualidade no atendimento médico e humano.  

SEGURANÇA 

Terceiro ponto crucial é a segurança, em nossa cidade vem crescendo assustadoramente a 

violência em nosso município, antigamente se dizia que o desenvolvimento não era para vir 

para nossa região por que trazia o marginal e a violência vinha junto. Ledo engano, não veio o 

progresso, que a meu ver é o contrario, mas a violência chegou, e chegou com todos os 

requintes de crueldade que ela pode causar: Se causou violência pelo estrupo, se causou 

violência por homofobia, se causou violência por latrocínio, se causou violência por roubos a 

residências, se causou violência no transito e demais tipos de agressões a integridade humana, 

humilhando, ferindo e matando o cidadão. Há! Também temos corroendo e vilipendiando a 

sociedade as drogas: Nas diversas modalidades como: Crack, maconha, bebidas alcoólicas e 



demais drogas. Por isto se mata em qualquer ambiente da sociedade, inclusive nas festas. 

Precisamos sim, de tomarmos medidas para combater estes males, combate este que passa, 

além do combate aos traficas, pela educação com responsabilidades, dando um norte 

principalmente ao jovem que a principal vítima. Além da educação normal nos colégios e 

preciso trazer cursos profissionalizantes, as escolas técnicas federais, unidades do SENAC 

(Serviço nacional de aprendizagem comercial) e SENAI (Secretária nacional de aprendizagem 

industrial), cursos de informáticas, se já tem, trazer mais, escolinhas de futebol e demais 

práticas desportivas, práticas, todas elas, que eduquem e tragam horizontes para nossos 

jovens e perspectivas para os adultos. 

Outro ponto importante é a união entre os três poderes, executivo, legislativo, judiciário e as 

força policiais civis e militares, todos falando uma mesma linguagem, unidos num só objetivo. 

Com apoio da sociedade. 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

Questão importantíssima e a geração de emprego e consequentemente a renda, todos os dias 

entra em nossa cidade uma quantidade enorme de produtos, desde os de necessidades 

básicas até as de médios e altos consumos, é corriqueiro se dizer a bocas miúda que aqui não 

dar  nada, é pura mentira, prova disto, estão ai empreendimentos grandes gerando emprego 

rendas e alimentos em nossa região: São poucos, mas  começam a desmistificar quem dizia 

que os índios tinham tomados todas áreas que se prestava para se produzir, quem diz isto, ou 

esta agindo de má fé ou não sabe o que produtividade ou não quer gerar o emprego. Sabemos 

que  grande quantidades de produtos invadem nosso município, muitos não podemos produzir 

aqui, é bem verdade, mas não podemos deixar de lado o nosso potencial como educação, 

turismo, comercio, turismo de eventos, industria têxtil e agricultura e a industria da 

manufatura e aquicultura 

INFRAESTRUTURA (PRINCIPALMENTE HABITAÇÃO) 

Organizar a infraestrutura da cidade de Tocantinópolis para o desenvolvimento sustentável, 

tendo em vista habitação urbana e rural, calçamento de ruas e dos distritos quando for 

necessários, manutenção e construções de habitações urbanas e rurais, manutenção e 

investimentos dos asfaltos urbanos, arborização urbana, programas de saneamento básico, 

recuperação de espaços públicos tais como: praças, avenida e alamedas, criação da rede de 

esgoto, canalização de águas pluviais, incentivo parcerias com os loteamentos e limpeza 

pública, implantação do aterro sanitário e criação da cooperativa de catadores de lixo. 

 

ESPORTE 

Incentivo aos campeonatos de futebol  já existente, bem como recuperação dos campos rurais 

e das quadra em geral, visto que não tem nem uma com as especificações oficiais para uma 

boa prática esportiva, apoio aos eventos esportivos como motocross, cavalgadas, criação de 

pistas de skate, revitalização do estádio Lauro Assunção para prática do atletismo, além do 

futebol, apoio a prática do basquete, voleibol e a criação dos jogos estudantis municipal, apoio 

a canoagem, e as corridas de rua. Apoio total a secretária de esporte. 

JUVENTUDE 



Esse segmento da sociedade deve ser visto como estratégico para o desenvolvimento da 

sociedade, pois devemos ter um projeto para o jovem e não de exploração do jovem. No  

presente temos que fortalecer o interesse do jovem para uma educação que o torne 

competente para enfrentar os desafios da vida com uma formação superior e se não for o 

caso, uma formação técnica de qualidade, o jovem deve ser saudável, por isto devemos cuidar 

dessa saúde, o jovem deve ser feliz, por isto, devemos trazer eventos de qualidade, não só 

para o jovem mas para toda população, criação, de bibliotecas, incentivo ao teatro, turismos 

de eventos, eventos esportivos intermunicipais, passeios ciclísticos, encontros municipais de 

jovens e apoio aos eventos religiosos.  

 

POVOS INDIGENAS 

O povo indígena ainda vive como o antigos aborígenes, no mais completo abandono pelos 

poderes público, sendo vistos nos últimos anos apenas na época das campanhas eleitorais. 

Temos que  ter uma boa educação para os indígenas, recuperação de suas estradas, melhoria 

na rede elétrica, incentivo ao esporte, incentivo as práticas agrícolas, conservação do 

ambiente, saneamento básico e com certeza uma valorização das pessoas que são os 

primeiros habitantes do nosso país. 

AGRICULTURA 

Ai esta um segmento que segura, não só a zona rural, mas a toda população que compõe a 

zona urbana, produz a nossa alimentação, portanto, deve ter toda nossa atenção. Temos que 

apoia-los na infraestrutura, como recuperação das estradas vicinais, criação de projetos, como 

bancos de sementes, apoio na aragem e gradagem de terras, implantação de espécies 

cultivares da região, apoio a projetos avícolas, apoio a piscicultura, apoio a pecuária, apoio a 

ovinocultura e a caprinocultura, quando for o caso. Apoio aos programas de vacinação de 

todas a natureza.  Apoio aos empreendimentos aos projetos de fruticultura que se instalam na 

região, banana, laranja, manga e outras que tiver interesse terá total apoio da administração. 

TURISMO 

Uma das atividades de grande importância para  a geração de emprego e renda e o do turismo, 

o nosso município tem uma exuberância turística imensa: os balneários, o rio Tocantins, a 

nossa fauna, a nossa flora, o espaço aéreo, o nosso aeroporto, a nossa universidade, a nossa 

cidade. Precisamos  melhorar o turismo de eventos . Porém não temos infraestruturas para 

receber o turista, portanto, além de fortalecermos os nossos recursos iremos buscar um hotel 

que tenha capacidade de receber o nosso turista. Temos também que apoiar os nossos 

restaurantes para estar preparados para uma nova demanda. O caís, popularmente conhecido 

como beira rio não pode ficar a mercê dos eventos apenas do período das praias, mas é uma 

estrutura que pode ser explorada quase que o ano todo, principalmente com um evento 

turístico de eventos. As praias deve ser revitalizadas com planejamentos com muitas 

responsabilidade e com muita antecedência para que se possa oferecer a população e ao 

turista uma temporada de lazer com grande qualidade e tranquilidade. 


