
NOTA À IMPRENSA  

 

Primando pelo princípio da transparência e da publicidade de que trata o caput do 
art. 37 da Constituição Federal de 88, após atender, com muita honra ao convite do 
criador deste Estado, governador Siqueira Campos, para presidir a Fundação 
Pioneiros Mirins que, para melhor atender o público-alvo se tornara Instituto 
Pioneiros Mirins de Apoio à Criança e ao Adolescente e, posteriormente 
Superintendência do Programa Pioneiros Mirins, ao deixar esse digno cargo, a 
pedido, em virtude de minha pré-candidatura à prefeitura de Pedro Afonso, 
como servidora pública estadual, sinto-me na obrigação de apresentar, por meio da 
imprensa - livro aberto da sociedade – as ações desenvolvidas por mim e minha 
equipe durante o período de 01 ano frente à referida pasta:  

1.  Recebi do governador Siqueira Campos, com muito orgulho, a missão 
de resgatar o Programa Pioneiros Mirins, o primeiro Programa de Bolsa Escola do 
Brasil; 

2.  Inicialmente, o desafio era a reestruturação física, patrimonial e a 
recuperação da credibilidade social e, principalmente o resgate da identidade do 
Programa, uma vez que recebemos o órgão com muitos problemas financeiros 
deixados pela gestão anterior, compromissos assumidos que tivemos de reconhecer 
dívidas e efetuar o pagamento das mesmas para que o Estado não ficasse no 
descrédito; 

3.  Como primeira ação, enviamos nossas equipes para realizar a visita em 
todos os municípios do Estado procedendo ao levantamento da situação dos antigos 
núcleos, próprios e alugados com débitos em atraso. Ao mesmo tempo, fazendo 
levantamento de todos os móveis e utensílios pertencentes ao patrimônio público e 
procedendo ao recadastramento de todos os 42.472 beneficiários; 

4.  Após proceder à contagem de 16.233 bicicletas e submeter o 
respectivo processo à Controladoria Geral e ao Tribunal de Contas do Estado e, 
obtendo os pareceres dos insignes citados Órgãos, fizemos a devida doação e 
entrega de 12.452  do total acima descrito, atendendo, por determinação do nosso 
governador, prioritariamente todos os municípios da Região do Bico do Papagaio,  as 
Regionais de Tocantinópolis, Araguatins, e parcialmente as regionais de Pedro 
Afonso e Colinas; 

5.  Nesse processo de reestruturação, o Governo do Estado criou o 
Instituto Pioneiros Mirins de Apoio à Criança e ao Adolescente na intenção de 
possibilitar mais oportunidades de firmar convênios, alianças e parcerias técnicas e 
financeiras.  O Instituto conseguiu realizar, em convênio firmado com o Sistema ‘S’ 
através do SENAC, a capacitação profissional de mais de 400 famílias, quando 
ofertou os cursos de camareira, padeiro, confeiteiro, assistente de serviços de saúde, 



cuidador de idosos, técnico em informática, recepcionista de hotel, assistente 
administrativo, salgadeiro, atendente de hotéis, dentre outros, inserindo novos 
profissionais no mercado de trabalho. Com o SESI, conseguimos capacitar mais de 
350 famílias nas técnicas de melhor aproveitamento dos alimentos da cesta básica 
ampliando e diversificando a formas de utilização dos alimentos e combatendo 
diretamente a fome e a miséria;    

6.  Firmamos parcerias importantes que foram agregadas na realização de 
atividades do Programa, a exemplo do trabalho extraordinário realizado pelo Exercito 
Brasileiro, através do Coronel Marco Antônio Martin, consistindo na formação para 
cidadania com disciplina e ética, 600 crianças e adolescentes beneficiários do 
Programa Pioneiros Mirins no Jardim Taquari, em Palmas; 

7.  Elaboramos ainda o projeto de adesão ao Programa do Governo 
Federal Brasil Sem Miséria no qual nos propomos a executar R$ 11.000.000,00 
(onze milhões de reais) em atividades que beneficiariam não só as crianças e 
adolescentes do nosso Estado, mas também suas famílias, pois acreditamos que a 
base sólida da sociedade vem da família que, uma vez bem estruturada, as nossas 
crianças e adolescentes terão melhores oportunidades na vida;  

8.  Propusemos emendas aos parlamentares da Bancada Federal em 
Brasília visando o melhoramento no atendimento aos nossos beneficiários e 
aquisição de equipamentos e instrumentos para formação da Banda Pioneiros Mirins 
em todos os municípios. Dessas emendas, já foram aprovadas as propostas pela 
Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, que são as seguintes:  

8.1   Aquisição de um caminhão equipado com consultórios ginecológico e 
oftalmológico para atendimento itinerante, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões 
e quinhentos mil reais); 

8.2  Recurso destinado ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego – PRONATEC que será executado pela Secretaria de 
Estado da Ciência e Tecnologia, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais), e; 
 
8.3   Recurso destinado ao programa Um Computador Por Aluno – 
UCA, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
  
9. Concluindo o exercício de 2011, com apoio operacional da Secretaria 
da Educação e segurança da Polícia Militar de todo o Estado, fizemos o pagamento 
da Bolsa referente ao mês de outubro a todos os nossos beneficiários, no valor total 
dois milhões de reais. 
 
10. Durante esse período de um ano à frente deste importante Programa 
Social, cujo objetivo é impedir e retirar as nossas crianças e adolescentes da 
exposição nas ruas, com medidas preventivas de sua cooptação ao consumo de 
drogas, à prática de atos infracionais, à prostituição infantojuvenil e redutiva dos 



índices de gravidez na adolescência, sem descuidar da formação, orientação e 
acompanhamento dos mesmos, contamos com o apoio irrestrito deste Governo, pois 
trabalhamos em transversalidade com os demais Órgãos, os quais tenho o prazer de 
destacar e agradecer aos respectivos titulares das Pastas pelo apoio prestado: 
Gabinete do Governador, Secretaria da Educação, Secretaria do Trabalho e da 
Assistência Social, Comando Geral da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, 
Secretaria da Juventude e do Esporte, Secretaria da Ciência e Tecnologia, 
Secretaria da Infraestrutura, Secretaria da Comunicação, Ruraltins e Adapec; 
 
Finalizando,  deixo os meus agradecimentos: 

Aos meus familiares, em especial meu esposo, filha e filhos, por compreenderem 
minha ausência em detrimento do exercício e da grandeza do cargo; 

Aos colegas servidores, pela conduta, por pautarem pela legalidade, 
moralidade na Administração Pública, verdade, pelo bem comum, pela 
celeridade, responsabilidade e eficácia de seus atos, cortesia e urbanidade, 
disciplina, boa vontade e pelo trabalho em harmonia com os demais servidores 
e com a estrutura organizacional do Estado; 

A todos os órgãos: municipais, estaduais, federais, autárquicos e fundacionais  e 
seus representantes legais, por contribuírem direta ou indiretamente com a causa 
dos nossos beneficiários; 

A todos os órgãos da imprensa tocantinense, que atua duplamente anunciando e 
denunciando, como observadora e protagonista da história deste Estado e do Brasil, 
em especial aos profissionais da SECOM, Redesat, aos portais Roberta Tum, Cleber 
Toledo, Conexão Tocantins, Surgiu e Centro Norte; à  Organização Jaime Câmara, 
Rádio e TV Jovem Palmas; 

Especialmente agradeço ao Governador Siqueira Campos, que voltou para cuidar 
das pessoas, pela oportunidade de fazer parte da equipe de seu quarto mandato, o 
melhor de sua história, comprometido com a causa dos mais necessitados; 

Desejo muito boa sorte ao meu sucessor na Superintendência dos Pioneiros Mirins, 
o jovem capitão Valdeonne, ex-pioneiro mirim. Esbanjo minha felicidade e satisfação 
com sua nomeação para continuar o resgate deste Programa, o primeiro em 
transferência de Renda do País. 

Obrigada. 

Simone da Silva Sandri Rocha 


