OFICINA: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA FNS
TOCANTINS
LOCAL: AUDITORIO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR
COLINAS DO TOCANTINS /TO
DATA: 09 DE DEZEMBRO DE 2015 HORARIO: 08 AS 13HORAS

APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES
Não houve condições de ser feito devido a agenda da VLI que fez uma excelente apresentação
sobre o funcionamento do pátio.
QUAIS SÃO OS DESAFIOS PARA A ÁREA DE INFLUÊNCIA DA FNS?
•

Geração de empregos

•

Aumento da cobertura da segurança pública

•

Manter o clima tranquilo na cidade com o maior movimento da cidade

•

Infraestrutura local

•

Mobilidade em Colinas (?)

•

Poluição (?)

•

Baseado num modelo de desenvolvimento bastante criticado

•

Mais emprego direcionado para a população local

•

Infraestrutura que dê condições de segurança

•

Os impactos ambientais gerados por esse meio.

•

O modal ferroviário e o impacto na pavimentação utilizada nas cidades

•

Trafego intenso de caminhões na cidade

•

Impactos ambientais

•

Pavimentação inadequada para o uso

•

Proporcionar segurança

•

Impactos ambientais

•

Saúde (endemias)

•

Integração entre os municípios

•

Planejamento municipal

•

Mão de obra capacitada
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•

Qualificar a população regional

•

Sustentabilidade, responsabilidade social e empresarial

•

Mudança de cultura

•

Duplicar o asfalto para Palmeirantes

•

Oferecer oportunidade de emprego para população local

•

Mão de obra não qualificada

•

Melhoria na rede de ensino

•

Quebra de paradigmas

•

Mudanças de comportamento

•

Adaptação com a nova realidade

•

Logística da cidade

•

Melhoramento no transito de caminhões

•

Redução no trafego de caminhões

•

Estrutura limitada da cidade

•

Investimento em infraestrutura

•

Infraestrutura das vias públicas

•

Transitabilidade

•

Prostituição de crianças e adolescentes, drogas e criminalidade

•

Lidar com o trafego dos caminhões na cidade

•

Transito intenso nas vias urbanas

•

Aumento de acidentes de transito

•

Desgaste da rede asfáltica

•

Infraestrutura urbana

•

Melhoramento da malha viária

•

Qualificação de pessoas

•

Infraestrutura rodoviária

•

Conhecimento técnico especializado localmente
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•

Estruturar os segmentos relacionados a atividade. Ex: mão de obra

•

Segurança pública

•

Transferir para o ambiente local o papel de protagonista

•

Logística dentro da cidade

•

Explosão no atendimento à saúde e segurança

•

Mobilidade urbana

•

Crescimento desorganizado

•

Melhorias no futuro

•

Aumento da poluição ambiental com o grande fluxo de caminhões

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

Empregos e desenvolvimento da cidade

•

Empregos diretos

•

Empregos indiretos surgidos devido aumento da população e da maior distribuição de
renda (podem surgir mais restaurantes, escolas ou até negócios relacionados a lazer

•

Pode estimular os produtores regionais a aumentarem sua produção

•

Novos negócios. Mais renda para a região

•

Mudança de cultura

•

Profissionais mais qualificados

•

Aumentar o fluxo de negócios locais

•

Emprego. Desenvolvimento.

•

Oportunidade de emprego

•

Mais empregos.

•

Geração de empregos

•

Agilidade no transporte e menor custo

•

Gerar mais emprego. Qualificação da mão de obra. Lucro comercial, menos custos

•

Impactos positivos na economia local

•

Aumento da população local em virtude da maior demanda de atuação das empresas
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•

Geração de renda

•

Crescimento econômico

•

Emprego, desenvolvimento e crescimento profissional

•

Geração de empregos

•

Fortalecimento da economia com geração de empregos e oportunidade de negócio

•

Novos negócios

•

Melhoria da qualidade dos serviços oferecidos

•

Mais empregos em novos negócios

•

Desenvolvimento econômico

•

Qualificação da mão de obra

•

Fomentar empreendedorismo

•

Provocar a visão empreendedora local

•

Profissionalização em áreas especificas

•

Demanda por cursos profissionalizantes

•

Desenvolvimento urbano

•

Geração de emprego

•

Aumento na arrecadação

•

Crescimento populacional

•

Serviço de manutenção para os caminhões

•

Empregabilidade

•

Qualificação profissional da comunidade

•

Aumento de demanda por moradia

•

Emprego

•

Investimento no transporte

•

Capacitação dos jovens

•

Novos empregos

•

Valorização dos imóveis
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•

Ofertas de mão de obra

•

Cursos profissionalizantes para a atuação na área tanto ferroviária quanto logística
relacionados a empresa

•

Empregos. Melhoria para cidade com aumento na economia com investimento
empresarial

CARTEIRA DE NEGÓCIOS
Capacitar o atendimento no serviço de restaurantes, hotéis e outros
Potencializar atividades na área de lazer e entretenimento
Sinalizar a cidade
Viabilizar moradias e negócios do setor
Criar curso de soldador e mecânico
Fomentar a indústria do vestuário
Atrair centros de distribuição
Ampliar os cursos de alfabetizar
Ampliar a rede mecânica de atendimento autorizada em caminhões
Criar um ponto de atendimento aos caminhões
Cadeia produtiva de nutrição animal
Fertilizantes para retorno de frete
Atrair empresas da área de saúde
Serviços receptivos para o pátio (moto táxi, lavanderia etc)

GESTÃO LOCAL DO PLANO E DESENVOLVIMENTO
Comitê Gestor de Desenvolvimento – Coordenação: Viviane Teixeira - Secretária Municipal
Industria Comercio e Turismo
Recepcionar o pequeno negócio
Criado o selo social pela Secretaria de Assistência Social
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Elencar os pontos fortes e fracos dos projetos e instituições que compõem o cenário local –
Responsável junto ao comitê gestor – Alex Veras Dias - Sebrae

Registro fotográfico

Credenciamento para participar da oficina

Local da apresentação da oficina antes do início dos trabalhos com cobertura da
imprensa
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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.
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Dando continuidade ao trabalho foi dada a palavra ao Prefeito de Colinas do Tocantins, José
Santana Neto

Com a palavra o representante da polícia militar que cedeu o espaço para a realização do
evento (FALAR COM Amanda)
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Em seguida foi apresentado, pela consultora Auxiliadora Reis, a agenda da oficina e a
metodologia do Planejamento Estratégico Situacional (PES)

Logo após foi cedido espaço para os representantes da VLI , Pablo e Marcelo, apresentarem os
investimentos na região
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Em seguida foram distribuídas mais duas cartelas (uma branca e outra rosa) para cada
um dos participantes da oficina de modo que na cartela branca fosse escrita os
principais desafios na área de influência da ferrovia Norte Sul e na rosa as
oportunidades na área influência da Ferrovia Norte Sul.

As cartelas foram recolhidas, afixadas e lidas para todos pela consultora
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Painel completo com os desafios e oportunidades

CONSIDERAÇÕES

Após a discussão das oportunidade e desafios os participantes escreveram as possibilidades de
negócios na cartela de cor laranja

11

Foram recolhidas as cartelas e afixadas pela consultora, apresentadas e validadas pelos
participantes
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Antes de finalizar a oficina foram apresentados os condicionantes já existentes para o
acompanhamento do plano no município de Colinas do Tocantins, como eles já contam com
um Comitê Gestor de Desenvolvimento somente foi necessário reforçar a sua atuação e
convidar os participantes a participar.
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