Respostas de Carlos Amastha (PSB), candidato a governador do Estado
pela Coligação A Verdadeira Mudança

Questão A – EDUCAÇÃO
Mudar a educação no Estado do Tocantins requer esforço e dedicação e um
plano que contemple os anseios de toda a nossa sociedade. Para isso, é
necessário investir na valorização dos professores e todos os profissionais da
educação, em estrutura de qualidade, tecnologias e em novas políticas
públicas com o objetivo de melhorias na qualidade de ensino, do transporte, da
merenda, trabalhando na perspectiva da inclusão da população nas escolas e a
todo o sistema educacional, em parceria com os municípios. O foco é
realizar parcerias para implantação de Escolas de Tempo Integral Temáticas
de acordo com as aptidões econômicas e culturais de cada região do estado. O
professor será valorizado em sua carreira, mas para isto é necessário reduzir
os custos administrativos e estimular e valorizar a presença do professor em
sala de aula.
Questão B – SAÚDE
Sucessivos e malsucedidos governos provocaram o agravamento da saúde
pública no Estado do Tocantins, que representam de fato o colapso do Sistema
Único de Saúde no Estado do Tocantins. Não existe uma Rede de Atenção à
Saúde organizada e regionalizada no Tocantins. O resultado é a completa
falência do Sistema de saúde pública no Estado. Para ampliar a oferta de
leitos, reduzir o tempo de exames e de espera de cirurgia, vamos criar, nas dez
governadorias, macrorregiões de saúde autossustentáveis, planejando e
efetivando a regionalização e a descentralização das ações e serviços de
saúde, funcionando com excelência os hospitais regionais, minimizando os
vazios assistenciais identificados nas regiões do estado para serviços de média
e alta complexidade. Através do Programa Resolve Saúde, vamos ampliar
acesso ao atendimento médico e reduzir filas de espera em exames de média
e alta complexidade.
QUESTÃO C – SEGURANÇA
A Segurança Pública no Estado do Tocantins necessita de um conjunto
definido de prioridades, estabelecidos a partir de diagnósticos consistentes e
inspirados por princípios e valores estruturantes. Existe a necessidade da
melhoria da infraestrutura das forças de segurança do Estado, assim como a
promoção do bem-estar da população, conferindo a segurança, por meio da
efetivação, eficiência e modernização das forças de segurança do Estado,
fomentando a inteligência de maneira integrada, respeitando as especificidades
e as responsabilidades das forças evitando sobreposição e retrabalho. Vamos,
com responsabilidade fiscal, expandir o efetivo policial pelo concurso público,

mas antes, pelo planejamento e gestão, é possível ampliar o efetivo policial na
rua, e também melhorar as condições de trabalho da força policial.
Questão D – SITUAÇÃO PRISIONAL
O fundamental no sistema prisional é promover a estruturação e gestão
eficiente dos presídios de forma a prover segurança àa população e cumprir
sua função social de remissão e ressocialização dos detentos e das detentas.
Vamos desenvolver atividades econômicas em presídios com parcerias com a
iniciativa privada, sociedade civil, universidades, escolas técnicas e entes
governamentais. Todas as progressões de pena devem ser realizadas nos
padrões definidos pela lei e varas de execução das penas. Os investimentos
necessários para a progressão também. Para isto é necessário a otimização do
uso dos recursos existentes.
Questão E – ADOLECENTES INFRATORES
Primeiramente é fundamental desenvolver ações preventivas para reduzir a
exposição de nossas crianças e adolescentes a situações de risco indutoras do
cometimento de atos infracionais. Melhor prevenir que remediar. Vamos
implementar políticas públicas efetivas voltadas ao público infanto-juvenil do
estado, sobretudo maiores investimentos na educação de qualidade, na oferta
de ensino integral, e com estratégias de combate ao uso de drogas nas
escolas, e também em programas de acesso a universidades públicas, como o
Tocantins Educa, e de menores aprendizes. Precisamos fortalecer atividades
que ampliem o envolvimento dos adolescentes em atividades comunitárias e
o cultivo dos vínculos e valores familiares, essenciais para a reintegração
destes jovens na sua comunidade.

QUESTÃO F - CRIANÇAS E ADOLECENTES
Vamos fortalecer o papel do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente – na formulação e no acompanhamento de políticas públicas para
a infância e adolescência, incentivando a criação e o funcionamento nos
municípios. É fundamental investir na formação e capacitação de profissionais
encarregados da promoção e proteção dos direitos de crianças e adolescentes
no
âmbito
de
instituições
públicas
e
de
organizações
não
governamentais. Também, promover, em parceria com os municípios e com
entidades da sociedade civil, campanhas educativas relacionadas às situações
de violação de direitos vivenciadas pela criança e o adolescente, assim como
de assistência e orientação para seus familiares. Ampliar o Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil – PETI é essencial.
G – PRESENÇA DE DEFENSORES PÚBLICOS NAS JURISDIÇÕES

O estado do Tocantins precisa da expansão de serviços públicos com
qualidade por todo estado, por isto a necessidade da descentralização e do uso
da tecnologia para ofertar mais estes serviços com maior eficiência e menores
custos. Por isto vamos criar 10 (dez) governadorias para ter serviços com
acesso a toda a população via o Resolve Tocantins. É perfeitamente possível
com planejamento estruturar os serviços da defensoria pública por todo o
estado do Tocantins. Mas para isto, é fundamental ter capacidade de fazer a
economia crescer e gerar maiores receitas tributárias para que as expansões
de prestação de serviços públicos sejam sustentáveis ao longo do tempo.
H - DUODÉCIMO DEFENSORIA PÚBLICA
Existe uma forte disposição de nosso governo em cumprir todos os
compromissos orçamentários e financeiros realizados entre os poderes. Para
isto, é preciso ter um governo que tenha capacidade gestão e também de fazer
a economia crescer para que arrecadação tributária tenha um crescimento
natural sem sufocar o cidadão e o setor produtivo.
I – AMPLIAÇÃO DO DUODÉCIMO DEFENSORIA PÚBLICA
O Tocantins tem um governo em situação pré-falimentar, gasta com pessoal
muito além de suas possibilidades (cerca de 60% da Receita Corrente Líquida);
que está dilapidando o patrimônio de seu Fundo de Previdência (IGPREV) para
pagar os seus poucos aposentados, visto que seus rendimentos hoje já são
insuficientes para quitar a folha de pagamento previdenciária mensal.
Imaginem quando este número for aumentando ano a ano! Toda ampliação de
despesa precisa do correspondente aumento de receita ou ser fruto da redução
dos gastos desnecessários. É fundamental ter um governo que faça a
economia crescer e se desenvolver. Com isto é possível ampliar os serviços
estratégicos do Estado para que a população tenha maior acesso. É assim
que enxergamos a Defensoria: uma instituição que promove o
desenvolvimento, a qualidade de vida através da democratização da prestação
jurisdicional.
J – SAÚDE MENTAL
Para nós é fundamental garantir as conquistas obtidas com a reforma
psiquiátrica, em especial a inclusão social. É prioritário reorganizar a rede de
atenção integral à saúde mental de forma que os CAPS sejam efetivamente
acessados por pessoas com transtornos, priorizando também o apoio matricial
para atenção básica. Vamos promover a ampliação dos serviços de saúde
mental em parceria com os municípios. Para isto vamos implantar sistema de
informações integrado e transversal com o sistema de saúde para subsidiar o
monitoramento da rede de saúde mental.

L – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Vamos combater com todas as forças a violência contra a mulher. Vamos
implantar, reestruturar e qualificar o atendimento das Delegacias
Especializadas em Defesa da Mulher, cobrindo de forma regionalizada e
descentralizada. Vamos criar uma política governamental responsável por
apoiar, implementar e monitorar as políticas de proteção e promoção às
mulheres.

