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OFICINA: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA FNS 
TOCANTINS 

LOCAL: AUDITORIO DO FORUM DA COMARCA DE GUARAÍ 
 GUARAÍ /TO 
DATA:   07 DE DEZEMBRO DE 2015   HORARIO: 08 AS 13HORAS 
 

APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Nome do Participante Função Expectativas quanto à essa oficina 

Crisalba 
Secretária executiva 

Educação 
Aprendizagem 

Contribuir 

Jokastha Diretora de Habitação 

Informação 
Propostas 

Ações concretas 

José Wilson 
Secretario Juventude, 

esporte e turismo 

Compartilhar ideias e conhecer 
um pouco mais nossas 

plataformas 

Homerson 
Estudante Direito 
Faculdade Guaraí 

Interesse 
Propostas 

Informação 

Francisco Júlio Prefeito 

Contribuir com planejamento de 
ações públicas para o 

desenvolvimento do município de 
Guaraí e região 

Emival 
Secretário executivo 

Saúde  Fomentar o transporte 

Antonio Martins  
Sec Administração e 

Finanças 
Desenvolvimento com influência 

da ferrovia 

Sebastiana 

Diretora 
Escola Mun. Prof Maria 

do Socorro Conhecer e aprender 

Paulo Mendonça 

SEDETUR Diretor 
Desenvolv. Estratégico – 
Atração de Investimento 

Conhecer as opiniões dos 
empresários locais e da 

comunidade do entorno (região) 
do pátio ferroviário de Itupirama 

Maria Vitória Gestora Escolar Conhecer e colaborar 

Enival Coelho Peres 
Sec Agricultura e meio 

ambiente 
Contribuir desenvolvimento para 

região 

Emival Sec Executivo 

Geração de empregos 
Conhecimentos gerais (no âmbito 

geral) 

Enaldo Lucena 
Secretário Executivo 

infraestrutura 

Melhoria e desenvolvimento para 
nosso município e para nossa 

população 

Paulo Fernandes 
Diretor planjemento 
assist. social SMDSC 

Maiores esclarecimentos 
Qual o beneficio geral para o 

municipio 

Wanthonny 
Engenheiro Ambiental  

SEAMA 

Conhecer e contribuir para o 
desenvolvimento sobre bases 

sustentáveis 
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Ana Maria Gestora Escolar Aprender informações 

Natália Cosac Assessora de Gabinete  

Esclarecimentos sobre o programa 
de desenvolv regional FNS 

Propostas sobre fomentar o 
transporte 

Alessandro J. S. 

Engenheiro Agronomo 
Sec Agric. E Meio 

Ambiente 
Melhoria na logística  
Diminuição de perdas 

Maria Aparecida  Gestora Conhecer para colaborar 
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QUAIS SÃO OS DESAFIOS PARA A ÁREA DE INFLUÊNCIA DA FNS? 

 

• Gerar novas oportunidades na área social 

• Desenvolvimento sustentável  

• Geração de emprego e renda 

• oportunidades para os pequenos empreendimentos 

• Aporte financeiro na infraestrutura 

• Criar Parque Indústrial  

• Reduzir custos de frete para britas e melhor produto 

• Reduzir custos de acesso a combustível 

• Precariedade da infraestrutura local  

• Impacto ambiental 

• Minimizar o impacto de veículos de grande porte no centro da cidade 

• Criar  ponto de apoio para os caminhoneiros  

• Aproximação planejada entre os municípios envolvidos e entre 
Estado/município 

• Trabalho conjunto/logística 

• Criar/estimular carga para embarque e desembarque para ferrovia 

• Construir um aeroporto local 

• Incentivos fiscais para atração de grandes empresas 

 

QUAIS SÃO AS OPORTUNIDADES PARA A ÁREA DE INFLUÊNCIA DA FNS? 

 Fomento do comércio local 

 Utilizar as matérias-primas locais (calcário, etc) 

 Importar rejeitos de minério de ferro em substituição à brita (não absorve água) 

 Implantar uma base de combustível (atender Sul do Pará) 

 Oferta de água mineral 

 Instalação de empresas avícolas  

 Instalação de empresas de ração  

 Industrializar a região 

 Facilidade de escoamento de produtos (localização) 

 Aproveitar o grande fluxo de caminhões sem carga de retorno 

 Oferecer serviços para caminhoneiros 

 Apoiar a pecuária 

 Desenvolver a piscicultura 

 Capacitar a população local 

 Criar uma área específica para abrigo e manutenção de transportadoras de grande 
porte 

 Fomentar a integração entre os municípios adjacentes 

 Construir o porto seco (carga e descarga) 

 Equilíbrio social; alinhar a formação profissional 
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OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS 

 Prestação de serviços manutenção de equipamentos e veículos, saúde 

 Comercio de peças e serviços 

 Cooperativa de negócios de ovelhas e bode 

 Levantamento produtivo demandas 

 Construção de uma base distribuidora de combustível 

 Potencializar a apicultura 

 Construção de um frigorifico 

 Criação de uma fábrica de ração 

 Processar / transformar os insumos locais 

 Criar um “cluster” para o distribuidor industrial local 

 Piscicultura  

 Granjas de aves e suínos 

 Esmagadora de soja 

 Distribuidora de produtos defensivos agrícolas 

 Criar parque industrial, trazer fabricas  

 Instalação de fábrica de bebidas 

 Produção de móveis, ração, argamassa, calcário 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

 Enviar o relatório dessa oficina (Jokasta) 

 Agenda com os setores produtivos, comércio e Indústria 

 Agendar uma conversa com os prefeitos dos municípios vizinhos 
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Registro fotográfico 

Credenciamento para participar da oficina 

 

 

Local da apresentação da oficina antes do início dos trabalhos 
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O trabalho foi iniciado pelo Diretor da UGP, Unidade de Gestão de Planejamento e 

responsável pelo acompanhamento do PDRIS na Secretaria de Planejamento e 

Orçamento (SEPLAN), Maurício Fregonesi 

 

Dando continuidade ao trabalho foi dada a palavra ao Prefeito de Guaraí, Francisco Júlio 
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Em seguida foi apresentado, pela consultora Auxiliadora Reis, a agenda da oficina e a 

metodologia do Planejamento Estratégico Situacional (PES) 

 

 

Em seguida foram distribuídas uma cartela rosa e uma outra branca para cada um dos 

participantes da oficina de modo que na cartela rosa fosse escrita o nome do 

participante e a função que exerce e na branca as expectativas prévias em relação à 

oficina 
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Depois cada participante apresentou suas cartelas para todos os presentes da oficina e as fixou 

no painel 
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Depois, foram distribuídas mais duas cartelas (uma verde e outra azul) para cada um 

dos participantes da oficina de modo que na cartela verde fosse escrita os principais 

desafios na área de influência da ferrovia Norte Sul e na azul as oportunidades na 

área influência da Ferrovia Norte Sul 

 

 

Para facilitar o diálogo os participantes se reuniram em círculo. 
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As cartelas foram recolhidas e fixadas no painel pela consultora 

 

Painel completo com os desafios e oportunidades 
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Em seguida o grupo discutiu uma carteira de negócios possíveis de se instalarem na região, a 

partir da discussão anterior e estabeleceram os próximos passos 
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CONSIDERAÇÕES 

 

 

ANEXO 

LISTA DE PRESENÇA 

 

 

 


