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

LOCAL: AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
 ARAGUAÍNA /TO 
DATA:   11 DE DEZEMBRO DE 2015 - HORARIO: 08 AS 13HORAS 
 

APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 

Nome do Participante Cargo / Entidade Expectativas quanto à essa oficina 

Paola Silva Professora UFT 
Parceria para a construção do 

PDRIS 

Joaquim Quinta Neto 

Secretário de 
desenvolvimento 

Econômico 
Identificação de oportunidades 

As melhores possíveis 

José Edmar S. Noletto 
Diretor Sec Desenv 

Econômico 

Conhecer as novas propostas para 
implantação da plataforma 
multimodal em Araguaina 

Marcio Parente Vice presidente ACIARA 
Novas oportunidades 

Novos relacionamentos 

Silvério Freitas ACIARA (Coach) 

Conhecer o programa para definir 
passos para contribuir em seu 

desenvolvimento 

Genivaldo 
Assist Adm  

Sec Desenv Econômico 
Conhecer benefícios da ferrovia 

para população Tocantinense 

Kleber Abreu Professor UFT 
Novas ideias  

Construção coletiva do PDRIS 

Daniel Martins Professor UFT 
Assinatura de parceria de 

cooperação 

Paulo Sidnei 
Secretário de Articulação 

política Gov Estado TO Que seja produtivo 

Paulo Mendonça 
Diretor Sec Desenvolv e 

Atração investim 

Conhecer as expectativas do 
empresariado e da comunidade - 

FNS 

Ivaney Maciel  Vereador – Babaçulândia  

Inteirar das informações e 
oportunidades que esse evento 

poderá nos trazer com a 
integração regional 

Lenilda Batista dos Santos  
Servidora Municipal Sec 

Desenv Econômico 

Conhecer as oportunidades que a 
ferrovia trará de desenvolvimento 
para a região além do transporte 

Maria de Fátima 
Secretária de Educação – 

Prefeit Babaçulândia 

Parceria no projeto e conhecer 
melhor essa logística e benefício 

para o município 

Neisllany S. Mesquita 
Acadêmica 

Cooperativismo UFT 

Adquirir conhecimentos quanto às 
propostas/influencias 

socioeconômicas 

Daniel Acadêmico UFT 
Acrescentar novas informações 

sobre a FNS 

Antonio Luis  
Melhorias e geração de emprego e 

renda / novas oportunidades 
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Yasmim Gabrielle Beserra Brito Acadêmica Turismo UFT 
Conhecimento sobre o assunto de 

forma aprofundada 

Ana Paula Acadêmica UFT 

Novas oportunidades para nós que 
estamos formando, mais 

conhecimento e aprofundamento 
na área 

Gabriela  Acadêmica UFT Projetos institucionais e parcerias 

Rejane  Acadêmica UFT Obter informações sobre o projeto 

Verônica Acadêmica UFT 
Adquirir conhecimento sobre o 

assunto 

Luiz Carneiro Filho 
Locação e serviços de 

máquinas pesadas 
Expectativa de empreender junto 

ao pátio 

Raimundo Acadêmico UFT Os benefícios para o município 

Jonias Acadêmico UFT 
Obter conhecimento da atuação e 

benefícios para o município 

Elk Karine Acadêmica UFT 

Adquirir conhecimento, saber os 
benefícios dessa ferrovia para o 

nosso Estado 

Deuzanir Acadêmica UFT 
Os benefícios da FNS para nossa 

região 

Lara Vitória Acadêmica UFT 
Obter mais conhecimento sobre 

grande inovação para nós 
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QUAIS SÃO OS DESAFIOS PARA A ÁREA DE INFLUÊNCIA DA FNS? 

• Fazer acontecer 

• Aumento da produtividade preservando o meio ambiente  

• Viabilizar a infraestrutura necessária 

• Melhorar infraestrutura, treinamento e preparação e capacitação das empresas e 

colaboradores 

• Desenvolver competências  

• Capacitação / aproveitar pratas da casa 

• Fortalecer o setor produtivo de matéria prima, industrial e serviços, seja pelo 

cooperativismo ou instalação de novas empresas 

• Viabilizar meios que motivam a comunidade a acreditar no negócio e participar 

• Investimentos e estruturação da região para receber esta empresa 

• Maior empenho político para realização e incentivo das atividades multimodais 

• Multimodalidade 

• Política de incentivo à fruticultura 

• Mão de obra qualificada 

• Qualificação dos profissionais 

• Qualificar mão de obra para demanda 

• Viabilidade técnico econômica  

• Aumentar o número de profissionais de nossa região 

• Investimento na área de forma mais focada 

• Incentivos tributários 

• Confiança dos produtores do mercado sobre a área modal mostrado 

• Fazer com mais empresas invista nessa ideia! 

• Estrutural (rodovias) pontes / produtividade 

• Ter oportunidade de outras novas industriais em Araguaína 

• Dar publicidade das oportunidades a investidores 
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• Abastecer as comunidades rurais com energia necessária 

• Alto custo da energia 

• Preparar a região para uma expectativa de desenvolvimento lojista das empresas 

 

 

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

• Crescimento produtivo e valorização para a região 

• Empregos desenvolvimento da região 

• Escoamento produtivo agroindústria 

• Crescimento econômico regional e maior competitividade 

• Integração entre outros municípios 

• Oportunidades de negócios sustentável 

• Estímulo ao desenvolvimento da Fruticultura 

• Integração regional 

• Desenvolvimento do município e região 

• Atrair centros de distribuição para escoamento da produção 

• Novos empregos 

• Redução de carga horária, as cargas chegarão mais rápido, reduzindo assim os custos 

• Empregos  

• Melhoramento logístico  

• Gerar empregos e prestação de serviços paralelos às distribuições de carga 

• Crescimento populacional, financeiro e do desenvolvimento dos municípios próximos à 

FNS 

• Gerar empregos e utilizar mão de obra local 

• Gerar novos mercados, mais empregos, crescimento dos mercados e mão de obra 

• Abertura de novos negócios principalmente indústria 

• Nos firmar com um “player” logístico para o Brasil e mundo 

• Aumentar o nosso potencial competitivo 
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• Geração de emprego e renda para região e qualidade de vida 

• Facilitar nas cargas, gerar rapidez no deslocamento e tendo mais oportunidades de 

emprego 

• Desenvolvimento do potencial Madeireiro 

• Valorização do potencial turístico da região, explorando as áreas que são favorecidas 

com a ferrovia 

• Redução dos custos de investimentos 

• Fortalecer a cadeia da carne e da indústria de nutrição 

• Viabilizar a ZPE 

• Construir uma esmagadora 

• Silvicultura (reflorestamento) 

• Indústria moveleira 

OBS: Utilizamos o recurso de marcar nas cartelas em amarelo o que seria uma possibilidade ou 

carteira de negócios para ganhar tempo. A consultoria ficou com a responsabilidade de redigir 

a carteira de negócios. 

 

CARTEIRA DE NEGÓCIOS 

Produção de energia limpa 

Silvicultura (reflorestamento) 

Indústria moveleira 

Construir uma esmagadora 

 Fortalecer a cadeia da carne e da indústria de nutrição 

Desenvolvimento do potencial Madeireiro 

Estímulo ao desenvolvimento da Fruticultura 

Atrair centros de distribuição para escoamento da produção 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Ficou acertado que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico junto com a UFT serão os 

polos de atração para as futuras conversações necessárias para o andamento das propostas, 

no âmbito do convenio firmado nesse evento. 
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Registro fotográfico 

Local da apresentação da oficina antes do início dos trabalhos  

 

 

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 Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico de Araguaína, Joaquim Quinta Neto, representando o Prefeito, 

Ronaldo Dimas 

 

 

Em seguida a consultora Auxiliadora Reis distribuiu uma cartela branca e uma outra 

rosa para cada um dos participantes da oficina de modo que na cartela branca fosse 

escrita o nome do participante e a função que exerce e na rosa as expectativas 

prévias em relação à oficina 
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Cada participante depois fixou as cartelas no painel, apresentou-se e revelou suas 

expectativas para todos os presentes na oficina 
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Em seguida foi apresentado, pela consultora, a agenda da oficina e a metodologia do 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) 

 

 

Após a apresentação da consultora foi aberto o debate para discutir os desafios e as 

oportunidades que são geradas na área de influência da Ferrovia Norte Sul  
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Painel completo com os desafios , oportunidades e a carteira de negócios elencadas na oficina. 

  

 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a oficina foi oficializado o Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico de Araguaína e a UFT para o curso de logística.  
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