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INTRODUÇÃO DO DADO:
As infraestruturas dos serviços público de saúde e educação podem se
converter em mecanismos de fixação do homem no campo, no entanto, tais
serviços precisam ir de encontro à necessidade da comunidade rural.
Atualmente, a zona rural do Município encontra-se com unidades de saúde da
família - USF em todas as macrorregiões, porém, a grande maioria apresentam
deficiências que vão desde a estrutura física até as condições de
funcionamento dos estabelecimentos que prestam tais serviços. Tais faltas de
infraestruturas também são observadas nos serviços voltados à educação,
com um agravante ainda maior, pois o uso deste serviço é diário, e as
condições de acesso são extremamente precárias com longas distancias a
serem percorridas.
Outras ações que o homem do campo também necessita são aquelas
voltadas para segurança pública, tendo em vista que, de acordo com relatos
de

moradores

das macrorregiões, a violência

rural

tem aumentado

significativamente, em especial naquelas áreas que estão nas franjas da
cidade.
Ainda

neste

contexto

das

infraestruturas

de

serviços

públicos

destacamos ações voltadas para lazer, cultura e transportes que, de acordo
com os dados levantados as ações neste voltadas a estes temas, ocorrem de
forma bastante tímida.
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DADOS:

Figura 01: Serviços Públicos de saúde.

Edição/ Organização: Bartkus Rodrigues (2017)
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Figura 02: Linhas de transporte coletivo - Zona Rural de Palmas

Edição/ Organização: Bartkus Rodrigues (2017)
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Figura 03: Linhas de transporte coletivo - Zona Rural de Palmas.

Edição/ Organização: Bartkus Rodrigues (2017).
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CONTRIBUIÇÕES TÉCNICAS
01

Establecer a instalação dos servicos públicos de edução e sáude levando-se
em consideração o quantitativo da falimilias, bem como as distancia
percorridas para o acesso.

02

Incetivar, por meio de políticas públicas, o turísmo rural.

03

Explorar o turismo rural por meio de legislação específica.

04

Ampliar em quantidade e diversidade de horário, os serviços públicos de
transportes coletivo.

Palmas, 11 de Maio de 2017.

_________________________________________
Arq. Urb. Claudia Fernanda Pimentel de Oliveira

_______________________________________
Tec. Agro. Cidiclei Alcione Biavatti
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