






Mensagem do Governador     05

Piauí em Contexto    13

Dimensão Social     31

Dimensão Econômica     73

 Dimensão Ambiental     109

Dimensão Institucional     115

PAC     125

14 O Piauí que segue mudando vai mais  longe

16 Indicadores sociais

22 Indicadores econômicos

29 Indicadores ambientais

32 Educação

45 Cultura

48 Esporte e lazer

51 Saúde pública

62 Assistência social

66 Segurança e justiça

74 Habitação

77 Saneamento

82 Infraestrutura

86 Desenvolvimento do turismo sustentável

92 Transportes

98 Trabalho e renda

101 Desenvolvimento rural

110 Desenvolvimento com respeito ao meio ambiente

116 Desenvolvimento institucional

126 Programa de Aceleração do Crescimento



5

mensagem 2011  |  balanço e perspectivas

Nós somos uma equipe
Dotada de competência
Superamos desafi os,
Metas e, por conseqüência,
Vamos fazer deste Estado
Uma enorme potência.

Implementando políticas,
Desenvolvendo ações,
Que representem mudança
Nas diversas dimensões
De uma sociedade
Que busca transformações.

Um Piauí de conquistas,
Do combate à pobreza,
Mais pessoas trabalhando,
Tendo alimento na mesa,
Mais crescimento econômico,
Maior a nossa riqueza.

Mais escolas, mais ações
No setor estudantil.
Caíram as taxas da
Mortalidade infantil,
Com um Piauí crescendo
Juntamente com o Brasil.

Isso retrata um Governo
Que busca alternativas,
Que tem credibilidade,
Que gera expectativas.
“Piauí terra querida”
Agora cheio de vida
E grandes perspectivas.
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Piauienses,

Ao longo dos últimos oito 

anos, nosso Estado obteve notáveis 

avanços sociais e econômicos. O 

Produto Interno Bruto (PIB), soma 

de todas as riquezas produzidas, 

é um indicador desta mudança, 

pois manteve crescimento acima 

da média brasileira – que, por sua 

vez, se expandiu a taxas maiores 

que nos oito anos imediatamente 

anteriores.

A economia do Piauí teve 

aumento de 90,38% entre 2002 

e 2007. Mais que a média da 

expansão nordestina (81,53%) e 

brasileira (80,09%). Isso demonstra 

que o Estado pode ter uma 

economia ainda maior, favorecendo 

aumento da renda dos piauienses, 

ampliando as receitas próprias do 

Estado e criando as condições para 

expandirmos os investimentos em 

infraestrutura econômica (estradas, 

energia, barragens) e social (escolas, 

hospitais, equipamentos urbanos).

O crescimento da economia 

em si, porém, não pode nem 

deve ser tomado como único 

parâmetro de progresso social. Por 

isso mesmo é que temos a satis-

fação de apresentar indicadores 

sociais que confi rmam a melhoria 

na qualidade de vida do nosso 

povo. Com toda certeza, o melhor 

indicador de qualidade de vida 

é o sorriso, a felicidade da gente 

piauiense. A felicidade ainda é uma 

idéia nova em uma terra em que há 

até bem pouco tempo o progresso 

econômico não era sinônimo de 

inclusão social, da geração de 

empregos, do uso de recursos 

públicos em favor da maioria.

Há outras razões estatísticas 

que nos permitem dizer: o Piauí 

segue mudando e melhorando. 

A mortalidade infantil no Estado 

se mantém como a mais baixa do 

Nordeste. Em 2008, a taxa era 21% 

menor que a média nordestina. Em 

relação à taxa brasileira, a diferença 

reduziu-se de 5,3 em 2002 para 3,6 

em 2008. Nossa meta será a de fazer 

cair ainda mais esse indicador e, 

para tanto, nosso Governo ampliará 

as políticas públicas de assistência 

materno-infantil, inclusive com a 

criação do Hospital da Mulher, em 

Teresina.

Com menor taxa de 

mortalidade infantil o Estado teve 

aumentada a expectativa de vida, 

que cresceu 3,1 anos entre 2002 

e 2008. Nesse período, a média 

da expectativa entre todos os 

Estados brasileiros subiu dois anos. 

Programas de atenção à saúde dos 

jovens, de combate ao uso e tráfi co 

de drogas, sobretudo o crack, 

além de campanhas educativas 

de trânsito, deverão concorrer nos 

próximos quatro anos para ampliar 

a esperança de vida dos piauienses.

Aumento dos anos vida de 

uma população decorre sempre de 

fatores como expansão da oferta de 

serviços públicos essenciais como 

fornecimento de água tratada 

(634.338 mil domicílios atendidos 

até 2008), saneamento com esgoto 

ou fossas sépticas (521 mil) e 

mesmo de energia elétrica (96 mil 

novas ligações, 33 mil somente 

em 2010). Resulta também a 

maior longevidade do povo a 

opção dos Governos Estadual e 

Federal pelo social, com garantia 

de renda, bastante clara na ampla 

rede de proteção social formada 

por programas como o de apoio à 

agricultura familiar, Pro-Jovem, PETI 

e o Bolsa-Família, que atende a mais 

de 388 mil famílias em nosso Estado.

Não sem razão o Estado 

teve avanços no Índice de 
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Desenvolvimento Humano, 

indicador que varia de 0 a 1. O IDH 

do Estado era, em 2005, de 0,703, 

ante 0,656 do início da década. O 

índice é calculado com base na 

renda, educação e longevidade. 

Assim, como o Estado segue numa 

trilha de aumento desses indica-

dores, seu IDH deverá manter-se 

em alta pelos próximos anos. Para a 

próxima década chegará ao índice 

considerado de desenvolvimento 

pleno (0,8 ou mais) pela ONU.

A melhoria da qualidade de 

vida dos piauienses, mensurada por 

um indicador da Organização das 

Nações Unidas, decorre também 

da determinação do Governo 

de favorecer o desenvolvimento 

econômico ao longo dos últimos 

oito anos. Esse crescimento é 

mensurável por dados como o 

aumento nas exportações (184% 

entre 2003 e 2008), incremento da 

renda derivada da produção indus-

trial (161%), criação de empresas 

comerciais (90%) e de empregos em 

todos os setores da economia: mais 

de 100 mil nos últimos oito anos.

Considerável parcela dos 100 

mil piauienses que conseguiram 

emprego formal nesse período é 

formada por jovens. Nosso Governo 

tem especial atenção para com 

esse estrato populacional, que 

em todo o mundo padece mais 

com o desemprego e está mais 

suscetível aos riscos das drogas e da 

violência. Em razão disso, foi criada, 

ainda em 2010, a Coordenadoria 

da Juventude, espaço institucional 

para dar efetividade às políticas 

públicas em favor da juventude 

piauiense.

Além da preocupação com 

a educação, sobretudo o ensino 

profi ssionalizante, que assegura 

maior empregabilidade aos jovens, 

o Governo focará na expansão das 

redes de tecnologia da informação, 

através do Piauí Estado Digital. Nossa 

meta é levar a todos os municípios 

a internet por banda larga, além 

de facilitar o acesso dos jovens a 

hardwares como os notebooks e 

‘tablets’, que permitem a leitura de 

livros, jornais e revistas.

Na proteção aos jovens ante 

as drogas, um passo fundamental 

já foi dado: a criação da Câmara 

de Enfrentamento ao Crack, que 

reúne Governo e Sociedade em um 

espaço de debate e ação contra essa 

epidemia. Temos o compromisso 

de, em parceria com o Governo da 

Presidente Dilma Roussef, viabilizar a 

criação de clínicas públicas de trata-

mento de dependentes químicos, 

além de programas complemen-

tares que assegurem vida melhor 

para eles e suas famílias.

Vida melhor para mais 

piauienses também resulta do 

aumento da capacidade de inves-

timento com recursos próprios do 

Estado. Em 2009, o Estado aplicou 

R$ 770 milhões. São sete vezes 

mais do que o investido em 2002. 

Foi dinheiro que se converteu em 

mais estradas: 5.849 quilômetros de 

rodovias construídas, em construção 

ou em fase de contratação. Esses 

recursos também se prestaram à 

construção de 100 mil unidades 

habitacionais, em parcerias com 

o Governo Federal, prefeituras e 

empresas privadas.

O desenvolvimento social e 

econômico é a tarefa primeira e 

interminável de um governante. É 

compromisso que não se esgota. 

Pelos próximos quatro anos, caberá 

ao nosso Governo o gratifi cante 

desafi o de construir uma nova 

realidade para o Estado. Sabemos 

todos que é um trabalho inesgo-

tável mudar para melhor a vida das 

pessoas, mas estamos certos de 

que essa é uma ação permanente 

que contribui para algo ainda maior, 

que é a felicidade das pessoas.

O compromisso do Governo 

é o de ampliar as bases para a 

construção de um futuro melhor 

do que é o nosso presente. Esse é 

um esforço que divido com toda 

a sociedade civil de nosso Estado, 

com todos os que amam e querem 

verdadeiramente fazer um Piauí 

melhor: trabalhadores, empresários, 

líderes de opinião, porque construir 

o futuro é trabalho que ninguém 

faz sozinho. É dever coletivo. 

Desenvolvimento exige envolvi-

mento, dedicação e esforço de 

todos.

Reitera-se o que claramente 

estamos propondo: todos os 

piauienses devem ser parceiros 

na grande tarefa de transformar 

o Estado, de fazer nossa terra 

se desenvolver rapidamente. O 

governador, neste sentido, será o 

mais dedicado dos operários dessa 

obra permanente da criação de um 

futuro melhor, com mais riqueza, 

indicadores sociais positivos, bases 

econômicas sólidas. 

Deve-se reiterar que a obra 

mais defi nitiva de um governante 

Há razões estatísticas 
que nos permitem 
dizer: o Piauí 
segue mudando e 
melhorando.
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é criar um estado permanente de 

satisfação nas pessoas; é, portanto, 

fazer com que a vida seja melhor. 

Para todos, sobretudo àqueles 

aos quais as políticas sociais e 

econômicas equivocadas de outros 

tempos deixaram pelo caminho, ao 

longo de décadas.

Assegurar trabalho e mais 

dinheiro no bolso das pessoas, 

melhorando suas vidas, requer do 

Estado uma ação coordenada e 

planejada. Neste sentido, devemos 

trabalhar com o fi to de fazer uma 

gestão mais efi ciente, que gaste 

menos e melhor os recursos 

públicos, produzindo superávits 

fi nanceiros para aumentar o inves-

timento em obras, na melhoria da 

educação, da saúde e da segurança 

pública. Com efeito, nos próximos 

quatro anos, a atuação do Governo 

deve voltar-se ainda mais para o 

desenvolvimento econômico, cujo 

objetivo mais essencial para os 

piauienses é o de proporcionar a 

criação de mais empregos formais e 

de ampliação da renda.

Vamos trabalhar para que nos 

próximos quatro anos sejam criados 

50 mil novos postos de trabalho 

no Estado. Nosso esforço será no 

sentido de atrair mais investimentos 

nas áreas de mineração, cultivo de 

fl orestas, papel e celulose, energia 

renovável, turismo, produção de 

grãos, comércio, serviços e logística.

Em 2011, deveremos avançar 

com a instalação da Zona de 

Processamento para Exportação 

(ZPE) em Parnaíba, que dará 

àquela região suporte para impul-

sionar também outras atividades 

econômicas, como a produção e 

exportação de frutas orgânicas e o 

turismo.

Com as obras da 

Transnordestina é propósito de 

nosso Governo expandir a industri-

alização do Estado para as regiões 

de Elizeu Martins, Bom Jesus, 

Floriano, São João do Piauí, Picos e 

Paulistana.

Nossa agroeconomia também 

será priorizada, seguindo com a 

valorização da agricultura familiar 

e dos arranjos produtivos locais, 

como a apicultura: em quatro anos 

queremos multiplicar por quatro a 

produção de mel, principalmente 

no semiárido. Também iremos 

aproveitar todas as barragens do 

Estado para produção de peixes 

e a irrigação de pelo menos 100 

mil hectares destinados ao cultivo 

de frutas e hortaliças. Com essas 

medidas queremos assegurar que 

200 mil famílias de produtores 

rurais piauienses tenham sua renda 

duplicada ou mesmo triplicada 

durante o presente mandato.

O agronegócio receberá 

apoio com mais infraestrutura de 

transportes e de energia. Neste 

sentido, o Estado fi rmará Parceria 

Público-Privada e já dispõe de 

fi nanciamento para a construção da 

Transcerrado – rodovia PI-397, que 

se integrará a outras rodovias da 

região, como as BRs 135 e 235, assim 

como às ferrovias Transnordestina, 

Norte-Sul e Carajás-Itaqui.

No atual momento, nosso 

principal objetivo ainda é o de 

assegurar a infraestrutura expor-

tadora para grãos e outros produtos 

agrícolas. Porém, estamos plane-

jando estrategicamente o fortal-

ecimento da agroindústria, para 

agregar valor aos nossos produtos, 

porque precisamos ter nossas vistas 

voltadas também para o aumento 

da exportação de produtos proces-

sados e/ou semielaborados, de 

maior valor agregado e geradores 

de mais postos de trabalho. Neste 

sentido, temos o compromisso de 

atrair uma rede de frigorífi cos e 

empresas agroindustriais.

Aliás, sobre pecuária, é preciso 

destacar a luta que permitiu ao 

nosso Estado livrar-se da vergonhosa 

situação do risco desconhecido e 

obter do Ministério da Agricultura 

o status de risco médio para a 

febre aftosa. Foi uma conquista 

que aumentou nossa autoestima, 

valorizou nosso rebanho, abriu 

à comercialização com outros 

Estados e agregou valor aos nossos 

produtos, gerando mais emprego e 

renda para nosso povo. Na última 

etapa de vacinação alcançamos o 

recorde de 93,8% de cobertura. Em 

2011, queremos seguir mudando 

para colocar o Piauí como zona 

livre da aftosa com vacinação. Nos 

próximos quatro anos queremos o 

Estado como zona totalmente livre 

da aftosa, criando as condições 

sanitárias para a chegada de inves-

tidores na criação de gado de corte 

e de leite, de modo que o atual 

rebanho de 1,8 milhão de cabeças 

possa ser multiplicado por dois.

A tarefa de fortalecer nossa 

economia também inclui decidido 

apoio ao turismo, seja no litoral, 

no cinturão de turismo ecoarque-

ológico dos Parques Nacionais das 

O desenvolvimento 
social e econômico 
é a tarefa primeira e 
interminável de um 
governante.
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Serras da Capivara e das Confusões, 

no turismo religioso ou, em 

Teresina, com o turismo de eventos 

e no fl uxo de pessoas que buscam 

os pólos de educação e saúde. O 

turismo é um setor que gera impor-

tantes oportunidades para atração 

de investidores, já que estamos 

montando a boa infraestrutura que 

garante rentabilidade a negócios 

de hotelaria, restaurantes e todas 

as demais atividades ligadas ao 

trading.

Com a mineração, nosso 

Governo pretende implantar o 

Fundo Mineral, visando a manter 

e ampliar o apoio para exploração 

de níquel, em Coronel Gervásio 

Oliveira, e de ferro, em Paulistana, 

assim como outros potenciais 

minerais. Uma das ações que 

iremos implementar em 2011 será a 

instalação em Teresina do Centro de 

Tecnologia Mineral (CETEM), para 

formar profi ssionais que vão atuar 

na exploração do ferro e do níquel, 

além de aumentar a pesquisa na 

área mineral como um todo.

O Piauí conta com impor-

tante potencial na área de gás 

natural, e vamos reivindicar da 

União o seguimento da prospecção 

e exploração já iniciada na Bacia do 

Parnaíba. O Poder Central tem uma 

dívida histórica com nosso Estado 

e não teremos dúvidas em cobrar 

a implantação de um grande inves-

timento da União no setor mineral 

piauiense, com a imprescindível 

participação da Agência Nacional 

do Petróleo e da Petrobrás. Será um 

grande projeto capaz de promover 

uma infl exão na economia 

piauiense. 

Está bastante clara a estra-

tégia do Governo com o objetivo de 

descentralizar as ações de desen-

volvimento e industrialização do 

Estado. Porém, não se pode perder 

de vista a importância econômica 

de Teresina e seu entorno. Assim, 

teremos que expandir ou mesmo 

criar um novo Distrito Industrial na 

Grande Teresina, que já conta com 

uma primeira pilastra – a Suzano, em 

instalação – e terá sequência com 

um Redex – Recinto Aduaneiro para 

Exportação – e um Centro Logístico 

e Industrial Aduaneiro (Clia). Nosso 

propósito é o de consolidar ainda 

mais a atividade industrial na 

Grande Teresina e no restante do 

Piauí, com uma agressiva política de 

atração de grandes investimentos e 

intensifi cação das exportações.

Para que se criem mais 

empregos pela via do desenvolvi-

mento de múltiplas atividades 

econômicas é preciso que sejam 

feitos investimentos também em 

energia – transmissão e distribuição 

e também na geração; na 

conclusão do Porto de Luís Correia 

e no fortalecimento de serviços 

públicos essenciais, como saúde, 

educação e segurança pública. O 

nosso Governo também atuará 

fi rmemente para que nos próximos 

quatro anos esteja universalizado o 

serviço de abastecimento de água 

potável, que permitirá vislumbrar 

o atendimento total de nossa 

população com saneamento, seja 

por rede geral de esgoto, seja por 

sistemas simplifi cados ou pontuais.

Temos limitações grandes, 

mas nossa disposição de superá-

las é maior ainda. O Estado tem 

trabalhado nos últimos anos com o 

propósito de ampliar sua capacidade 

de investimentos. Além do aumento 

da receita própria, o Piauí diminuiu 

a relação entre o estoque de dívidas 

de longo prazo e a receita corrente 

líquida. Em 2002, as dívidas corres-

pondiam a 171% das receitas; hoje 

o que o Estado deve corresponde 

a 58,2% de suas receitas correntes 

líquidas anuais. Isso mesmo com as 

recentes operações de crédito para 

construção de estadas e outros 

importantes projetos.

Os serviços da dívida são inibi-

dores dos investimentos. Entre 2003 

e 2009, a amortização da dívida 

e seus serviços (juros e encargos) 

consumiram R$ 2.480.767.460,00. 

Em média, R$ 275,6 milhões anuais 

despendidos com a dívida, com 

aumento ano após ano. Em 2010, o 

dispêndio da dívida fi cou em torno 

de R$ 400 milhões. Nos próximos 

anos, a tendência é que os desem-

bolsos sejam maiores, daí porque 

devemos buscar dois caminhos 

simultâneos: de um lado, renegociar 

o pagamento da dívida, implicando 

em menor desembolso e, assim, 

maior capacidade de investimento; 

e, de outro, buscar a efi ciência 

administrativa, com racionalização 

dos gastos de custeio, ampliação 

da receita – sem arrocho tributário 

– e o crescimento da economia, de 

modo que uma base econômica 

expandida faça subir nossa arre-

cadação.

Para os próximos quatro anos, 

nossa meta e ambição será a de 

fazer com que o Estado do Piauí 

O governador será o 
mais dedicado dos 
operários da obra 
permanente da criação 
de um futuro melhor.
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tenha cada vez mais poupança 

própria para investimentos, seja 

diretamente com seus recursos, 

seja oferecendo contrapartidas aos 

recursos federais previstos direta-

mente no Orçamento Geral da União 

ou oriundos do esforço louvável 

dos congressistas, através de suas 

emendas. O aumento da poupança 

própria ocorrerá mediante a racio-

nalização das despesas correntes 

do Estado, onde a ordem deve ser a 

de gastar menos e melhor.

A efi ciência administrativa 

não é um desejo, mas um propósito. 

Queremos um modelo pautado 

pelo planejamento estratégico, a 

defi nição de metas (com indicação 

de prazos, responsáveis e fontes 

de recursos) e o monitoramento 

dos resultados. Tudo para que cada 

centavo recolhido tenha a melhor 

resposta em obras e serviços 

voltados para o bem comum. Este 

será um trabalho feito às claras, 

apostando na transparência. Nesse 

sentido, queremos ser parceiros 

de instituições como Tribunal de 

Justiça, Ministério Público e Tribunal 

de Contas do Estado; serão ao 

mesmo tempo vigilantes e orienta-

dores, contribuindo para a concreti-

zação de nosso objetivo maior, qual 

seja o de garantir o maior retorno 

coletivo aos recursos públicos.

Temos não somente a 

obrigação, mas, principalmente, a 

necessidade de fazer o Piauí um 

Estado cada vez mais efi ciente. 

Neste sentido, a efi cácia do setor 

público é tarefa diária. No modelo 

de gestão em que se estabelecem 

metas e prazos para seu cumpri-

mento, o recurso público passa 

a ser usado mais racionalmente. 

Daí nossa busca de fazer mais 

com menos, tratando os recursos 

públicos com acuro, sem deixar 

que o desperdício faça com que 

o dinheiro dos impostos pagos 

pelo povo se perca em ralos de 

burocracia e pouco caso. Para nós, 

dinheiro público precisa de atenção 

redobrada e necessariamente 

deve servir para assegurar a todos, 

a todos mesmo, o acesso a bons 

serviços públicos, cujo fi m deve 

ser, necessariamente, o de incluir 

pessoas, social e economicamente.

Temos que ter em vista que 

dois setores são fundamentais 

para incluir as pessoas: saúde e 

educação. Em ambos teremos que 

focar na qualidade absoluta do 

atendimento.

Na educação teremos que 

ampliar os programas de quali-

fi cação de professores, inclusive 

das escolas municipais. Levaremos 

a Universidade Aberta do Piauí a 

todos os 224 municípios e também 

iremos ampliar o ensino para jovens 

e adultos.  Daremos uma nova 

dimensão ao ensino médico, com 

a intermediação tecnológica, e o 

ensino profi ssionalizante, técnico-

tecnológico será reforçado para dar 

ao jovem piauiense mais chances 

no mercado de trabalho

Como outras vezes já disse, 

assumo um compromisso de ser 

o governador que mais trabalhou 

pela saúde em nosso Estado. Nosso 

Governo vai garantir que haja, no 

mínimo, um médico morando 

em cada um dos 224 municípios 

do Piauí. É nosso compromisso 

garantir pelo menos uma Unidade 

Básica de Saúde nas cidades, UTIs 

nas principais cidades do Estado 

e reforço do SAMU no interior. 

Vamos reforçar o programa saúde 

da família, implementar a regio-

nalização da saúde com controle 

de gastos e sistema de regulação. 

Em nível nacional, defenderemos 

a regulamentação da emenda 29 

sobre a CSS, como garantia de mais 

recursos para a saúde.  

A garantia de educação e 

saúde que atendam às demandas 

da população, sempre focadas na 

melhoria dos serviços prestados, 

se estende também à segurança 

pública. Em 2010, criamos o Ronda 

Cidadão, que reduziu a distância 

entre a polícia e a comunidade e 

fez cair a criminalidade. O Ronda 

Cidadão já está no Grande Dirceu 

e na região do Mocambinho, em 

Teresina. Em médio prazo, será 

estendido à toda a capital do 

Estado e às cidades com mais de 40 

mil habitantes, conforme compro-

misso que assumimos com o povo 

do Piauí. Também no ano passado 

instalamos o Guardião Eletrônico, 

rede tecnológica que dá um novo 

suporte à vigilância de nossas 

vias. E agora foi dado o primeiro 

passo para a criação da Câmara de 

Enfrentamento ao Crack e Outras 

Drogas, iniciativa que reúne as 

principais forças sociais e políticas 

no combate à drogas e seus efeitos.

Os compromissos que 

assumimos, a nosso ver e para 

nossa alegria, estão voltados 

para o bem-estar, satisfação da 

população e desenvolvimento, 

Nos próximos quatro 
anos queremos o 
Estado como zona 
totalmente livre da 
aftosa.
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que só é merecedor deste 

nome quando beneficia a todos. 

Nenhum progresso social e 

econômico poderá ser pleno, 

tampouco festejado, se não reduz 

a distância entre pobres e ricos, 

se não iguala as oportunidades, 

se não se configura como um 

poderoso instrumento de mobil-

idade social. Fazer acontecer o 

progresso é governar o Governo, é 

ser intransigente com a ineficácia 

e ter compromisso renovado todo 

dia com a eficiência.

Neste sentido, temos a 

convicção de que a tarefa do poder 

público é o de trabalhar mais e 

melhor para fazer com que os 

recursos públicos bem aplicados se 

transformem em boa educação, boa 

saúde, segurança pública efi ciente 

e obras estruturantes. Todas essas 

ações devem contemplar todos os 

piauienses, de todos os municípios, 

daí porque queremos fazer com 

que o Governo promova e atraia 

investimentos em todas as suas 

regiões. 

Estamos trabalhando para 

construir um futuro melhor para 

todos. Essa é uma meta que 

depende de trabalho árduo no 

presente. Temos a oferecer, então, o 

suor de nosso esforço. Assim, todos 

os que fazem o Governo deverão, 

nos próximos quatro anos, trabalhar 

todo dia e o dia todo para que o 

Estado siga mudando.

Seguir mudando representa 

manter obras em andamento, 

pensar estrategicamente o Piauí, 

implementar programas e projetos, 

de modo a atender demandas 

sociais e econômicas reprimidas.  

Isso signifi ca que se muito foi feito 

ao longo dos últimos anos dos 

mandatos de Wellington Dias e 

meu, muito há que ser feito nos 

próximos quatro anos.  Nós estamos 

de mangas arregaçadas para seguir 

na trilha de fazer mais e melhor pelo 

Piauí.

Os desafi os incluem uma 

revisão do nosso arcabouço legal. 

Por exemplo, com uma reforma 

política que torne mais clara as 

regras do processo para elaboração 

e aplicação das leis. Outra mudança 

que nossa sociedade cobra para 

ontem é na área fi scal, sobretudo 

acabando com a guerra entre 

Estados – quase sempre penali-

zando as unidades federativas mais 

vulneráveis. É igualmente urgente 

uma defi nição do modelo de 

exploração do Pré-Sal, atendendo 

aos interesses de todo o país, não 

apenas de dois ou três Estados que 

concentram a produção. Sem essas 

mudanças, nossa transformação 

econômica andará com certeza a 

passos menos acelerados do que 

precisamos.

Como o desenvolvimento 

econômico pleno é tarefa coletiva, 

é preciso que todos nós estejamos 

empenhados em sua construção. 

Um Piauí muito melhor somente 

se fará com todas as forças vivas 

da sociedade unidas com esse 

propósito. Mesmo aqueles que 

se quedaram diante de nossa 

votação maior, aqueles que a nós 

se opõem, devem ser participantes 

essenciais dessa grande construção 

coletiva, que é o progresso social 

e econômico de agora e para as 

futuras gerações. 

Ao projeto de construção 

de um Piauí melhor para esta e as 

futuras gerações são bem vindos 

todos: políticos, empresários, 

líderes de trabalhadores e tantos 

quantos queiram ajudar a fazer 

deste mais forte economicamente, 

politicamente mais democrático, 

mais respeitado entre seus pares na 

Federação brasileira, mais solidário 

e comprometido com as questões 

de todo o povo. Enfi m, são 

bem-vindos todos os que sonham 

e lutam por um Piauí socialmente 

mais justo. 

Muito obrigado e sigamos 

todos mudando o Piauí!

Temos não somente 
a obrigação, mas a 
necessidade de fazer 
do Piauí um Estado 
mais efi ciente.

Wil son Nunes Martins
Governador do Piauí
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As conquistas econômicas

Que o povo brasileiro

E piauiense tiveram

Foi mais crédito, mais dinheiro

Com um crescimento recorde

No aspecto fi nanceiro.

O povo, Poderes Públicos,

Grandes empreendedores

A sociedade unida

Nos seus diversos setores,

Uma economia estável

Com ótimos indicadores.
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O PIAUÍ QUE SEGUE 
MUDANDO VAI MAIS  
LONGE

O Estado do Piauí passa 

por um momento diferenciado 

nessa virada de década. Após um 

período de reorganização adminis-

trativa, aproveitando um momento 

histórico favorável de alinhamento 

dos Governos Federal e Estadual, 

conseguiu-se retomar os investi-

mentos e promover um conjunto 

de bens e serviços públicos, de 

forma a melhorar as condições 

de vida da população, o que 

pode ser verifi cado a partir de um 

conjunto de indicadores sociais e 

econômicos.

No âmbito nacional, 

mudanças signifi cativas foram verifi -

cadas, alavancando as condições de 

crescimento econômico e recom-

posição do tecido social. Vinha-se 

de um histórico em que a renda per 

capita apresentava-se decrescente, 

os empregos evoluíam parcamente, 

o risco de investir no país era elevado, 

revelando a falta de confi ança 

dos investidores estrangeiros nos 

pilares da economia e na falta de 

segurança, inclusive institucional.

O Brasil mudou e o Piauí 

acompanhou essa transformação. 

Isso se deveu à adoção de um 

modelo de gestão diferenciado, 

voltado ao soerguimento das 

condições internas sem descon-

siderar a relevância da inserção 

internacional e inter-regional. 

Mais recentemente, enquanto o 

mundo se ressentia de uma forte 
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crise, o Brasil conseguiu gerenciar 

seus pilares econômicos, resgatar 

o mercado interno e minimizar 

os efeitos negativos que em 

alguns países foram significativos. 

O Estado do Piauí sofreu com 

a redução das transferências 

federais, mas conseguiu manter-se 

incólume, ficando à margem de 

problemas macroeconômicos 

maiores. 

Deve-se considerar, ainda, 

a estratégia do Governo Federal 

que privilegiou o desenvolvimento 

e a inserção social e econômica 

de regiões e estados mais pobres, 

tornando-se o grande parceiro dos 

estados. Resulta disso o desem-

penho excepcional alcançado pela 

região nordestina, cujo ritmo de 

crescimento é bastante superior 

à média nacional. O Estado do 

Piauí, por seu turno, destaca-se na 

região, apresentando índices de 

crescimento elevados. É um dos 

estados com o maior crescimento 

da produção, sendo igualmente 

notáveis as melhorias nos índices 

sociais que demonstram uma 

signifi cativa elevação da qualidade 

de vida dos cidadãos. 

Para esse desempenho, 

o Governo do Estado planejou, 

executou e está executando, 

dire-tamente ou através de 

parcerias, principalmente com o 

Governo Federal, um conjunto de 

obras que contribuem para reduzir 

os gargalos na infraestrutura, com 

destaque para os setores elétrico, 

através de novas linhas de trans-

missão e subestações; dos trans-

portes rodoferroviários, do porto e 

dos aeroportos, tornando o Estado 

mais atraente para projetos privados 

de grande porte e gerando novos 

postos de trabalho, que, dentre 

outros efeitos positivos, elevam a 

renda das famílias piauienses.

A seguir, um conjunto de 

indicadores que ilustram essa 

nova realidade. Destacam-se as 

seguintes áreas: social, econômica e 

ambiental, que retratam a melhoria 

signifi cativa da qualidade de vida 

no Estado.

CONSTRUÇÃO - Obras do Governo do Estado e PAC estimulam a economia e criam mais empregos

OBRAS E PROGRESSO - Teresina e todo o Piauí foram benefi ciados com investimentos em projetos estruturantes
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ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO 
HUMANO

O Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) tem sido ampla-

mente utilizado pelas Nações 

Unidas, desde 1990, para averiguar 

o nível de bem-estar ou qualidade 

de vida das populações, numa 

perspectiva ampliada que além 

do nível de renda, agrega variáveis 

educacionais e de longevidade. Até 

o ano de 2009, os países eram classi-

fi cados numa escala de 0 (quando 

nenhum grau de desenvolvimento 

é verifi cado) a 1 (quando o nível 

de desenvolvimento é pleno). Ele 

é categorizado em baixo (0<0,499), 

médio (0,500<0,799) e alto 

(0,800<1).

No Estado do Piauí, o IDHM, 

adequação metodológica do 

IDH para estados e municípios, 

demonstra que o Estado avança a 

passos largos para alcançar o nível 

alto de desenvolvimento humano. 

Nos anos 2000, o indicador evoluiu 

para 0,703 (em 2005), ante 0,656 do 

início da década, e 0,566 calculado 

para o ano de 1991.

No ano de 2005, a dimensão 

mais representativa era a Educação, 

que alcançou o índice de 0,779, 

seguida pela Longevidade (0,720) 

e, por fi m, pela dimensão renda 

(0,608), que, historicamente, é 

aquela com evolução menos repre-

sentativa.

INDICADORES 
SOCIAIS
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ESPERANÇA DE VIDA AO 
NASCER

A esperança de vida ao 

nascer relaciona-se diretamente 

com a saúde da população, as 

suas condições de risco de morte, 

nas várias faixas etárias, refl etindo 

um panorama das suas condições 

de vida, de forma bastante ampla. 

Indica, portanto, o número médio 

de anos que um indivíduo que 

tenha alcançado uma determinada 

idade esperaria viver, considerando 

os riscos de mortalidade atuais.

A expectativa de vida do 

piauiense tem-se elevado no 

período de análise. Em 2008, no 

Piauí, viveu-se 3,1 anos a mais do 

que se vivia no ano de 2002. Esse 

crescimento é superior à média 

brasileira, onde o crescimento da 

expectativa de vida foi de 2 anos. 

A elevação da longevidade 

é uma tendência mundial, uma 

vez que várias doenças vão sendo 

erradicadas ou tratadas, as pessoas 

têm alcançado um padrão de vida 

melhor, que lhe assegura melhores 

condições de alimentação, de 

moradia e de lazer, que se traduzem 

em mais anos de vida. 

O Estado tem acompanhado 

essa tendência, fornecendo um 

conjunto de bens e serviços 

públicos que contribuem para que 

aqui se viva mais e melhor.

MORTALIDADE INFANTIL

A taxa de mortalidade infantil 

tem sido uma das principais 

medidas de aferição das condições 

de saúde da população, pois 

relaciona o número de óbitos de 

crianças de até 1 ano de idade ao 

número de nascimentos e assim, 

permite perceber – indiretamente 

– a sua relação com questões de 

alimentação, de qualidade do 

atendimento pré-natal, de cuidados 

neonatais, de condições domiciliares, 

de saneamento, dentre outros.

A taxa de mortalidade 

infantil no Estado do Piauí foi uma 

das que mais decresceu ao longo 

dos últimos anos dentre todas as 

unidades da federação brasileira. 

É o resultado de um conjunto de 

políticas públicas voltadas às mães 

e às crianças, através de assistência 

adequada, do acesso a serviços de 

saúde e da disponibilidade de infor-

mação. 

São exemplos dessas 

políticas: as maciças campanhas 

realizadas para a sensibilização das 

gestantes sobre a necessidade do 

acompanhamento pré-natal, as 

campanhas de vacinação infantil, 

com taxas de cobertura acima das 

metas estipuladas anualmente, a 

realização de exames e testes nos 

recém-nascidos e as campanhas 

de aleitamento materno, essenciais 

para a saúde da mãe e dos bebês. 

No ano de 2008, a taxa de 

mortalidade infantil no Estado era de 

aproximadamente 21% menor do 

1991  2000  2005

IDHM - RENDA  IDHM - LONGEVIDADE           IDHM - EDUCAÇÃO

0,608

0,584

0,518

0,720

0,653

0,595

0,779

0,730

0,585

Fonte: IBGE, Síntese de Indicadores Sociais

ANO

UNIDADE GEOGRÁFICA

PIAUÍ NORDESTE BRASIL

2002 66,2 66,4 71,0

2003 66,5 66,7 71,3

2004 67,8 68,6 71,7

2005 68,2 69,0 71,9

2006 68,6 69,4 72,4

2007 68,9 69,7 72,7

2008 69,3 70,1 73,0

ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER

DA POPULAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ, 

NORDESTE E BRASIL – 2002-2007

ANO IDHM IDHM-Renda IDHM-Longevidade IDHM-Educação

1991 0,566 0,518 0,595 0,585

2000 0,656 0,584 0,653 0,730

2005 0,703 0,608 0,720 0,779

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH
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que a taxa nordestina, o que indica 

que, de maneira geral, estamos em 

melhores condições na região.

Em relação à situação 

brasileira, o Estado conseguiu 

diminuir paulatinamente a 

diferença entre essa taxa. Em 2002, 

a diferença era de 5,3% e, em 2008, 

nos aproximamos cada vez mais 

da taxa média brasileira, com uma 

redução para 3,6%, embora essa 

taxa ainda seja elevada, consid-

erando os parâmetros internac-

ionais.

TAXA DE ANALFABETISMO

A importância atual da 

educação não está apenas no ganho 

individual para quem a recebe, mas 

principalmente para o país ou local 

no qual esta é gerada. Dessa forma, 

o investimento em educação se 

reverte em capital humano, funda-

mental para o desenvolvimento nas 

mais diversas atividades. 

Nessa perspectiva, faz-se 

relevante enunciar que em 2002 

o Piauí contava com uma taxa de 

analfabetismo, dos indivíduos com 

15 anos ou mais, de 29,6%; já em 

2008 este valor caiu para 24,3%, 

representando uma redução de 5,3 

pontos percentuais. 

Estes números corroboram 

uma melhoria, mesmo que ainda 

moderada, rumo à erradicação do 

analfabetismo no Estado. Vê-se, 

ainda, que o país obteve uma 

redução de aproximadamente dois 

pontos percentuais entre os anos 

de 2002 e 2008. 

Ademais, a região Nordeste 

apresentou 23,4% de taxa de 

analfabetismo em 2002, passando 

para 19,4% em 2008, o que corres-

ponde a uma redução de quatro 

pontos percentuais. Conclui-se que 

o Piauí avançou mais rapidamente 

na redução dos índices de analfa-

betismo do que a região na qual 

está inserido. Os avanços também 

foram mais signifi cativos quando 

relacionados aos números do país 

como um todo, no mesmo período 

de análise.

Vale ressaltar que este desen-

volvimento acontece especial-

mente pela atuação das políticas 

nacionais e locais que visam à erradi-

cação do analfabetismo, como os 

programas Brasil Alfabetizado e a 

Educação para Jovens e Adultos 

(EJA).

70

69,5

69

68,5

68

67,5

67

66,5

66

65,5

65

64,5
2002            2003             2004           2005            2006           2007           2008

66,2
66,5

67,8
68,2

68,6

68,9

69,3

Fonte: IBGE, Síntese de Indicadores Sociais

ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER NO PIAUÍ

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL - 2002 - 2008

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

NORDESTE 41,4 41,4 39,5 38,2 36,9 35,6 34,4

PIAUÍ 33,1 31,1 31,6 30,4 29,3 28,2 27,2

BRASIL 27,8 27,5 26,6 25,8 25,1 24,3 23,6

Fonte: IBGE, Síntese de Indicadores Sociais

INFÂNCIA PROTEGIDA - Governo atua para melhorar a saúde e manter sáudaveis nossas crianças
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NÚMERO DE ANOS DE ESTUDO

O Piauí registra um incre-

mento dos anos de estudo das 

pessoas com 25 anos ou mais de 

idade, na medida em que todas as 

faixas de anos de estudo melho-

raram, com destaque para as faixas 

de 11 anos e 15 anos ou mais de 

estudo que aumentaram 4,1 e 1,5 

pontos percentuais, respectiva-

mente. 

Vale ressaltar a diminuição 

na quantidade de indivíduos sem 

instrução (redução de 6,1 pontos 

percentuais entre 2004 e 2008), o 

que revela uma maior abrangência 

populacional da política educa-

cional, assim como uma diminuição 

no analfabetismo. 

Entende-se que quanto 

mais estudo, melhores as chances 

de uma boa colocação em um 

mercado de trabalho a cada dia 

mais exigente em relação ao 

capital humano.  

ENSINO SUPERIOR

Vale ressaltar o incremento 

da oferta pelo Estado de cursos 

e vagas no ensino superior. 

Neste sentido, ganha destaque 

a Universidade Aberta do Piauí 

(UAPI), que funciona através de um 

consórcio feito entre a Universidade 

Estadual (UESPI), Universidade 

Federal (UFPI), Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do 

TAXA DE ANALFABETISMO PESSOAS DE 15 ANOS E MAIS, BRASIL,

NORDESTE, PIAUÍ - 2002-2008

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Brasil 11,8 11,5 11,2 10,9 10,2 9,9 10

Nordeste 23,4 23,2 22,4 21,9 20,7 19,9 19,4

Piauí 29,6 28,4 27,3 27,4 26,2 23,4 24,3

Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)

2002            2003             2004           2005            2006           2007           2008

TAXA DE ANALFABETISMO PESSOAS DE 15 ANOS E MAIS

PIAUÍ - 2002-2008

Fonte: IBGE

29,6

28,4

27,3 27,4
26,2

23,4
24,3

ANOS DE ESTUDOS DAS PESSOAS COM 25 ANOS OU MAIS POR GRUPOS - 2002-2008

ANO

PESSOAS COM 25 ANOS OU MAIS DE IDADE

DISTRIBUIÇÃO % POR GRUPOS DE ANOS DE ESTUDO

Sem 

instrução e 

menos de 1 

ano

1 a 3 anos 4 a 7 anos 8 anos
9 a 10 

anos
11 anos

12 a 14 

anos

15 anos 

ou mais

2004 34,9 16,5 21,5 5,4 4,3 10,0 2,7 4,5

2005 33,3 17,9 21,7 4,7 3,1 12,2 2,8 4,3

2006 33,5 16,2 19,7 5,6 4,1 12,6 3,0 5,2

2007 28,9 19,5 19,7 5,2 3,3 13,7 3,1 6,6

2008 28,8 17,3 19,4 6,8 3,7 14,1 3,7 6,0

Fonte: IBGE
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Piauí (IFPI-PI) e os municípios que 

desde 2006 vem desenvolvendo o 

ensino à distância no Estado. 

Para o início dos trabalhos, 

ainda em caráter experimental, foi 

escolhido o Curso de Administração, 

ofertado em oito polos. Atualmente 

a Universidade Aberta oferece 3.600 

vagas, distribuídas em sete novos 

cursos. Ademais, na atualidade 30 

cidades sediam o projeto, repre-

sentando um crescimento de 275%.

IDEB

O Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB) objetiva 

analisar a situação da educação 

no país nas suas mais diversas 

localidades, propor políticas e 

ações efi cazes para a correção 

das distorções existentes, além de 

promover um ensino de qualidade. 

Vislumbra-se evoluir dos 3,8 

registrados em 2005 na média 

brasileira, para um IDEB igual a 6,0, 

na primeira fase do ensino funda-

mental. 

A tabela demonstra que o 

IDEB para o Piauí vem avançando. 

Observa-se que o comportamento 

deste indicador ao longo dos anos é 

o resultado de uma política educa-

cional voltada à universalização, à 

equidade e à qualidade do ensino 

público.    

GASTOS COM PROGRAMAS 
SOCIAIS

REDE ESTADUAL DE 
REABILITAÇÃO

A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) desenvolveu ainda na 

década de 1980 a primeira classifi -

cação Internacional de Defi ciências, 

Incapacidades e Desvantagens, a ser 

seguida pelas diversas nações para 

o desenvolvimento de políticas na 

área. Neste documento foi defi nida 

a defi ciência como toda perda ou 

anormalidade em uma estrutura 

ou função psicológica, fi siológica e 

anatômica. 

IDEBS OBSERVADOS EM 2005, 2007 E METAS PARA REDE ESTADUAL - PIAUÍ

Fases de Ensino

IDEB Observado Metas Projetadas

2005 2007 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental

2,6 3,2 2,6 2,9 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8

Anos Finais do Ensino Funda-

mental

2,6 3,1 2,7 2,8 3,1 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7

Ensino Médio 2,3 2,5 2,3 2,4 2,6 2,8 3,2 3,6 3,8 4,1

Fonte: Saeb e Censo Escolar.

2004                  2005                2006               2007                 2008                2009

FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PETI– 2004-2009

30.050

34.942
34.942 35.116

29.992
31.144

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social

2003             2004           2005            2006           2007           2008            2009

FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO BOLSA FAMÍLIA – 2003-2009

159.321

159.321

292.003

376.098 372.565 360.511
388.213
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demonstrou-se um retrospecto 

positivo para este indicador no 

período analisado. 

MAPA DA REDE ESTADUAL DE 
REABILITAÇÃO

No Brasil, o Censo de 2000 

revelou que existiam 24,6 milhões 

de pessoas portadoras de algum 

tipo de defi ciência, necessitando 

de um olhar mais específi co da 

sociedade e, sobretudo, do poder 

público.

No Piauí, dentre as políticas 

desenvolvidas, destaca-se o Centro 

Integrado de Reabilitação (CEIR), 

que vem promovendo a descen-

tralização dos procedimentos 

de habilitação e reabilitação 

de pessoas com algum tipo de 

deficiência física. Isso vem possi-

bilitando a inclusão em diversos 

tipos de tratamento de uma 

população que tem dificuldades 

de deslocamento (por impossibili-

dades financeiras ou físicas) para a 

capital a fim de serem submetidas 

aos procedimentos de saúde 

(notadamente os fisioterápicos) 

necessários.

TAXA DE HOMICÍDIOS

A taxa de homicídios exprime 

o quociente entre os óbitos por 

homicídios ocorridos em uma 

determinada unidade geográfi ca e 

em um dado período de tempo e a 

população desta unidade estimada 

ao meio do período.

Observa-se que, pelos inves-

timentos com segurança pública 

no Piauí, a taxa de mortalidade por 

homicídio teve queda entre 2006 

a 2007, mantendo sua constância 

em 2008. Entre 2002 e 2006, os 

óbitos por homicídios tiveram 

pouca variação. Dessa forma, 

Ano

Piauí Nordeste Brasil

Taxa Homicídios Taxa Homicídios Taxa Homicídios

2002 10,6 308 22,5 10.967 28,5 49.816

2003 10,2 298 24,0 11.868 29,1 51.534

2004 11,0 327 23,0 11.585 26,9 48.909

2005 12,2 368 25,6 13.054 26,1 48.136

2006 13,8 418 28,0 14.447 26,6 49.704

2007* 9,5 290 ***  14.546  ***  ***

2008* 9,7 303  *** 15.512  ***  ***

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

* - Ministério da Justiça; IBGE; Fórum Brasileiro de Segurança Pública

TAXA DE MORTALIDADE POR HOMICÍDIO: PIAUÍ, NORDESTE E BRASIL

Fonte: Ministério do Deseenvolvimento Social

Ano

Benefício de Prestação Continu-

ada - BPC

Programa de Atenção Integral à 

Família - PAIF

Nº Famílias Vlr Aplicado Nº Famílias Vlr Aplicado

2004 28.010 81.240.454 2.400 432.000 

2005 30.349 101.429.871 11.600 567.000 

2006 32.125 127.770.500 407.831 4.744.500 

2007 35.065 150.463.032 411.332 8.745.600 

2008 39.445 182.545.663 411.998 9.241.500 

2009 44.047 231.019.156 525.998 10.806.600 

FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO BPC E PAIF – 2004-2009
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PRODUTO INTERNO BRUTO 
(PIB)

O PIB representa o somatório 

das riquezas do país durante o 

período de um ano. É, portanto, 

um termômetro do crescimento 

econômico da região, retratando a 

capacidade produtiva, e a conse-

qüente utilização do conjunto de 

fatores de produção. 

O PIB piauiense teve uma 

evolução da ordem de 90,38%, no 

período de 2002 a 2007, um cresci-

mento superior à média nordestina 

(81,53%) e brasileira (80,09%), no 

mesmo período. 

Destacam-se as taxas de 

crescimento nos anos de 2003 

(18,21%) e 2006 (14,93%), demo-

nstrando a intensifi cação da 

produção nos diversos setores da 

atividade econômica e aprovei-

tamento de oportunidades, com 

conseqüências positivas para o 

desenvolvimento do Estado, princi-

palmente através da criação de 

novas oportunidades de trabalho e 

formação de renda.

Com isso, a renda per capita 

do piauiense cresceu 83,25%, 

passando de R$ 2.544, em 2002, 

para R$ 4.662,00, em 2007.

RENDIMENTO MENSAL 
DOMICILIAR PER CAPITA

O rendimento mensal 

domiciliar representa a soma 

dos rendimentos mensais dos 

INDICADORES 
ECONÔMICOS
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moradores do domicílio, excluindo 

pensionista, empregado doméstico 

ou parente do empregado 

doméstico, dividido pelo número de 

moradores do domicílio. Representa 

uma medida de distribuição de 

renda razoável, principalmente 

quando outros indicadores não 

estão disponíveis.

No período 2002 a 2008, 

foram registrados ganhos repre-

sentativos para as classes de 1/2 

a 1 salário mínimo (8,8%), de 2 a 3 

salários (7,0%), e de 3 a 5 salários 

mínimos (44,1%). 

As famílias com rendimento 

de até 1/2 salário reduziram, bem 

como as de remuneração superior 

a 5 salários. 

Percebe-se, portanto, uma 

clara distribuição entre as classes, 

com elevação de renda nas classes 

intermediárias.

TAXA DE CONSUMO DE 
CIMENTO

A taxa de consumo de 

cimento é uma boa medida da 

atividade econômica, uma vez 

que sinaliza a intensidade de 

crescimento da produção, infl uen-

ciando diretamente na formação 

do Produto Interno Bruto (PIB) e 

respondendo de maneira positiva a 

menores taxas de infl ação, de juros 

e de desemprego. 

No Estado do Piauí, destacam-

se os anos de 2004, 2006 e 2007, 

quando as taxas de crescimento 

foram, respectivamente, da ordem 

de 15,90%, 21,98% e 15,92%, como 

aqueles com taxas superiores às 

observadas para a região Nordeste 

e para o Brasil. 

De maneira geral, os dados 

apurados revelam que a média 

de consumo anual para o Estado 

é bastante superior a das demais 

regiões observadas. 

A média de crescimento 

anual da taxa é, para o Piauí, da 

ordem de 8,60%, enquanto a taxa 

nordestina é de 5,54% e a brasileira, 

4,38% ao ano, no período de 2002 

a 2008.

Isso aponta para o cresci-

mento da demanda nos diversos 

níveis de investimento, desde 

aqueles de maior porte até aqueles 

pequenos investimentos em 

reformas, ampliações e melhorias 

de edifi cações, elevando, concomi-

tantemente, o número de empregos 

para a população.

Ano

Piauí Nordeste Brasil

Valor % Valor % Valor %

2002 7.425,000 - 191.595,000 - 1.477.822,000 -

2003 8.777,044 18,21 217.037,426 13,28 1.699.947,694 15,03

2004 9.816,735 11,85 247.042,512 13,82 1.941.498,358 14,21

2005 11.129,201 13,37 280.545,055 13,56 2.147.239,292 10,60

2006 12.790,396 14,93 311.174,975 10,92 2.369.796,546 10,36

2007 14.136,000 10,52 347.797,000 11,77 2.661.345,000 12,30

PRODUTO INTERNO BRUTO A PREÇOS CORRENTES DO ESTADO DO PIAUÍ, 

NORDESTE E BRASIL – 2002-2007

Fonte: IBGE

Ano

Piauí Nordeste Brasil

Valor ?% Valor ?% Valor ?%

2002 2.544 - 3.891 - 8.378 -

2003 2.978 17,06 4.355 11,92 9.498 13,37

2004 3.297 10,71 4.899 12,49 10.692 12,57

2005 3.701 12,25 5.499 12,25 11.658 9,03

2006 4.213 13,83 6.029 9,64 12.688 8,84

2007 4.662 10,66 6.749 11,94 14.465 14,01

PRODUTO INTERNO BRUTO PER CAPITA DO ESTADO DO PIAUÍ, NORDESTE E 

BRASIL – 2002-2007

Fonte: IBGE
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FROTA DE VEÍCULOS

A frota de veículos regis-

trada é uma medida de renda 

um tanto controversa, uma vez 

que, se por um lado, indica que 

a população teve seu poder de 

compra aumentado, permitindo 

a aquisição desse bem móvel 

(que pode elevar o seu bem-estar 

individual), por outro, promove 

a deterioração do nível de 

bem-estar da sociedade, pois as 

cidades não acompanham esse 

ritmo de crescimento, principal-

mente quanto à ampliação de vias 

de trânsito na proporção ideal, 

derivando daí, a perda de tempo 

nos deslocamentos e a acentuação 

de situações de estresse social. 

No entanto, é importante 

averiguar o comportamento desse 

mercado no Estado. Observa-se 

que de 2002 a 2008, devido à 

melhoria das condições de renda 

das famílias, ocorreu um cresci-

mento de 87,30% da frota em 

todo o Piauí. Essa medida é mais 

representativa quando se observa 

somente o interior do Estado, onde 

a frota cresceu 122,06%, enquanto 

na Capital, o crescimento foi de 

62,68%.

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL, POR CLASSE DE RENDIMENTO MENSAL DOMICILIAR PER CAPITA PIAUÍ – 2002-2008

Até 1/2 Mais de 1/2 a 1 Mais de 1 a 2 Mais de 2 a 3 Mais de 3 a 5 Mais de 5

2002 38,5 28,4 18,0 5,7 3,4 4,9

2003 40,1 28,8 16,8 4,2 4,5 3,5

2004 41,1 28,7 16,6 4,5 3,4 4,5

2005 41,5 27,6 16,5 5,4 3,4 4,1

2006 37,7 28,6 19,1 6,0 4,4 3,2

2007 38,4 29,3 16,2 5,5 4,7 4,4

2008 34,5 30,9 17,1 6,1 4,9 4,0

Ano Piauí Nordeste Brasil

2002 9,40% 0,49% -0,10%

2003 -17,87% -16,48% -10,26%

2004 15,90% 2,68% 2,44%

2005 -1,44% 3,41% 5,41%

2006 21,98% 17,80% 8,92%

2007 15,92% 13,65% 9,83%

2008 16,32% 17,21% 14,44%

TAXA DE CONSUMO DE CIMENTO

FROTA DE VEÍCULOS REGISTRADOS NO PIAUÍ - 2000 / 2008

ANO

Capital Interior Total

Qtde Var% Qtde Var% Qtde Var%

2002 147.101 8% 104.179 12% 251.280 10%

2003 158.825 8% 119.526 15% 278.351 11%

2004 168.395 6% 135.541 13% 303.936 9%

2005 180.367 7% 155.253 15% 335.620 10%

2006 192.752 7% 174.075 12% 366.827 9%

2007 215.025 12% 201.186 16% 416.211 13%

2008 239.302 11% 231.345 15% 470.647 13%

Fonte: 2000 a 2004 - PRODEPI. 2005 a 2008 - Anuário Estatístico de Acidentes de Transito / DETRAN-PI.

Fonte: Sindicato Nacional da Indústria do Cimento - SNIC

Fonte: IBGE
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BALANÇA COMERCIAL

A Balança comercial descreve 

o comportamento comercial do 

ente em questão, informando sobre 

o volume de suas exportações 

em contraponto às suas impor-

tações. Pode signifi car, ainda, uma 

medida do grau de dependência ao 

mercado externo, tanto sob a ótica 

da aquisição quanto da venda de 

produtos. 

No caso piauiense, a Balança 

Comercial tem-se mostrado 

superavitária, ou seja, o valor das 

exportações é superior às impor-

tações. 

 

PRODUÇÃO DE GRÃOS

O Piauí tem conseguido 

alcançar padrões elevados de 

produção e produtividade nas 

últimas safras agrícolas. 

Na safra 2008/2009, o Piauí foi 

destaque nacional, fi gurando como 

aquele com o melhor desempenho 

na Região Nordeste, realçando a 

produção de milho que passou de 

322,9 mil toneladas para 589,6 mil 

toneladas, crescendo, portanto, 

mais de 82%. 

No intervalo analisado (safras 

2001/2002– 2008/2009), o cresci-

mento da produção foi superior e 

441,60%, com acréscimo de 35,72% 

na área cultivada. Isso nos remete a 

uma elevação da produtividade de 

aproximadamente 300%. A média 

anual de crescimento aponta para 

um aumento de 40,6% na produção 

e de apenas 4,6% na área plantada.

Na safra 2009/2010, um 

novo recorde foi estimado pela 

Conab, na ordem de 1,9 milhão de 

toneladas, numa área de 1,1 milhão 

de hectares, o que representa uma 

produtividade de 1.819kg/ha.

Confi rmando-se a estimativa 

da Conab, o crescimento da 

BALANÇA COMERCIAL - 2002-2008  – US$ 1.000 FOB

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior - MDIC
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PRODUÇÃO DE GRÃOS NO CERRADO –2001/2002 - 2009/2010

292

865 748

1.059 1.100
867

1.476 1.582 1.556

Fonte: Conab 

(*)Previsão (**)Estimativa

BALANÇA COMERCIAL DO PIAUÍ - US$ 1.000 FOB

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior - MDIC, disponível em www.mdic.gov.br.

Ano / 

Mês

E x p o r t a ç ã o I m p o r t a ç ã o S a l d o

Valor (A) Var% (*) Valor (B) Var % (*) (A) – (B)

2002 48.065 19,89 12.847 -17,3 35.219

2003 58.695 22,12 10.295 -19,86 48.400

2004 73.377 25,01 16.571 60,96 56.806

2005 58.680 -20,03 14.929 -9,91 43.751

2006 47.204 -19,56 26.734 79,08 20.470

2007 56.654 20,02 43.752 63,66 12.902

2008 136.962 141,75 71.707 63,89 65.256
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produção entre as safras 2001/2002 

e 2009/2010 deve ser da ordem de 

558,03%, enquanto a área plantada 

cresceria apenas 41,15%, com uma 

elevação da produtividade na 

ordem de 366,41%.

INDÚSTRIA

No Estado do Piauí, nas últimas 

décadas, o setor terciário teve maior 

representatividade que as ativi-

dades industriais e agropecuárias.

Ao passo que o setor 

agropecuário tem diminuído a sua 

representatividade, o setor indus-

trial passou a responder, no ano 

de 2007, por 16,9% da produção 

estadual. Percebe-se uma tendência 

à elevação da participação do setor 

secundário, que, no ano de 2002, 

era de 15,5%. 

Considerando que novas 

plantas industriais de grande porte 

estão em processo de instalação 

no Estado, nos setores de papel e 

celulose e mineral, é possível que 

a médio prazo essa participação 

se eleve, inclusive pelo efeito 

multiplicador desses investimentos 

privados, o que sinaliza o melhor 

aproveitamento das nossas riquezas 

e o processamento das matérias-

primas nos limites territorias do 

Piauí. 

FONTE: BACEN (Somente Exigibilidade Bancária), BANCOOB, BANSICREDI, BASA, BB, BN E BNDES.

BRASIL - NÚMERO DE CONTRATOS E MONTANTE DO CRÉDITO RURAL DO 

PRONAF POR ESTADO E ANO FISCAL

Ano Estado Contratos Montante (R$ 1,00)

2002 PI 34.538 34.963.377,12

2003 PI 41.073 63.061.825,68

2004 PI 72.851 112.830.950,50

2005 PI 97.502 178.995.029,73

2006 PI 91.255 173.505.526,94

2007 PI 59.286 137.300.145,19

2008 PI 43.257 114.299.875,70

2009 PI 46.612 108.923.309,79

COBERTURA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA

Fonte: ADAPI

2003               2004                2005               2006             2007           2008              2009

53,26%

52,21%

74,19%

71,26%

77,55%

82,46%

91,70%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Valor Bruto da Produção (R$ mil) 843.283 1.111.827 1.367.489 1.565.063 1.894.706 2.206.324

Receita Líquida de Vendas (R$ mil) 835.883 1.101.933 1.408.251 1.486.762 1.756.807 1.930.840

Número de Unidades Locais 559 714 737 817 915 904

Pessoal Ocupado em 31/12 18.186 18.889 19.036 21.241 22.289 22.928

PRODUÇÃO INDUSTRIAL NO ESTADO DO PIAUÍ – 2002-2007

FONTE: IBGE
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No ano de 2007, a atividade 

industrial empregava 26% mais 

trabalhadores que no ano de 2002. 

No mesmo período, o valor bruto 

da produção passou de R$ 843 mil 

para R$ 2.206 mil, num acréscimo 

da ordem de 161,64%. Cresceu 

também a receita líquida de vendas 

em cerca de 130% e o número 

de unidades industriais, até o ano 

de 2007, já era de 904 empresas, 

frente as 559 registradas em 2002, 

com um crescimento da ordem de 

61,72%.

COMÉRCIO

O setor terciário é o mais 

relevante setor da atividade 

econômica no Estado do Piauí. 

O grande gerador de postos de 

trabalho é o setor comercial, seguido 

do setor de serviços, o principal motor 

da economia piauiense. Segundo a 

Junta Comercial do Estado (JUCEPI), 

de todas as empresas que operam 

hoje no Piauí, cerca de 50% delas 

foram criadas a partir de 2003. 

Importa para o Estado, além 

da criação de postos de trabalho, 

a qualidade desses postos, ou seja, 

a sua formalização, que reduz a 

informalidade e assegura direitos à 

classe trabalhadora.

No ano de 2009, o número 

de empresas criadas foi 90% maior 

do que os registros feitos no ano 

de 2003. Os anos de 2004 e 2006 

foram atípicos, registrando queda 

no número de registros, situação 

que tende a ser superada com a 

EMPRESAS CONSTITUÍDAS NO ESTADO DO PIAUÍ – 2003-2009

ANO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nº DE REGISTROS 3.111 2.965 3.974 3.546 3.954 4.857 5.911

Δ% - -4,7% 34,0% -10,8% 11,5% 22,8% 21,7%

Fonte: JUCEPI

dinamização da atividade econômica, 

consequência do aquecimento do 

setor pela chegada de grandes redes 

nacionais e o efeito multiplicador de 

outras atividades produtivas indus-

triais e agropecuárias, que crescem a 

cada ano.

PRODUÇÃO MINERAL

O Estado do Piauí tem 

conseguido, paulatinamente, 

realizar um melhor aproveitamento 

de suas riquezas minerais.

O Estado possui grandes 

reservas de ferro, fósforo, níquel, 

QUANTIDADE DE ALVARÁS DE PESQUISA PUBLICADAS NO DNPM - PIAUÍ

2002/2009

2002             2003               2004                2005               2006             2007           2008

264

96
178 164

314

151

977

REQUERIMENTOS PROTOCOLADOS NO DNPM DE 2002 A 2008 - PIAUÍ

2002             2003               2004                2005               2006             2007           2008

246
97

254
211

345

660

1596

mármore, calcário, diamante e 

opala, que devem ser objeto de uma 

exploração racional, que promova 

a inclusão produtiva da população 

que vive nas regiões produtoras, 

elevando as suas perspectivas de 

obtenção de trabalho e renda.

No período de 2002 a 2008, o 

número de requerimentos somente 

para Pesquisa (RP) cresceu na ordem 

de 597%, alcançando um número de 

1.555 solicitações protocoladas no 

ano de 2008. Nesse ano, outros 38 

Requerimentos de Licenças (RL) e 3 

Requerimentos de Lavra Garimpeira 

(RLG) foram apresentados. 
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DÉFICIT HABITACIONAL

O défi cit habitacional repre-

senta a demanda por incremento ou 

reposição de moradias, ou melhor, 

indica a quantidade de domicílios 

para suprir as necessidades das 

famílias que não possuem moradias 

ou vivem em condições impro-

visadas e/ou rústicas.

Considera ainda aquelas 

famílias, cujo o ônus com aluguel 

é elevado, situação de coabitação, 

bem como o adensamento 

excessivo de moradores por 

domicílio.

Em função do longo período 

em que as políticas de habitação 

foram pouco dinâmicas, o défi cit 

foi-se alargando consideravel-

mente, exigindo um planejamento 

para frear as situações de ausência 

ou de submoradia.

No Estado do Piauí, o 

déficit habitacional tem sido 

fortemente combatido através 

de políticas de construções de 

novas moradias e de programas 

de melhoria habitacional. Os 

dados oficiais apurados pela 

Fundação João Pinheiro revelam 

uma redução de 24,63% desde 

2004. Isso equivale à construção 

de 45.521 unidades habitacionais 

até 2007, com a conseqüente 

redução do déficit.

DÉFICIT HABITACIONAL DO PIAUÍ - 2004-2007

Ano 2004 2005 2006 2007

Número de moradias 184.839 165.177 158.331 139.318

REDE RODOVIÁRIA

Fonte: Fundação João Pinheiro
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SANEAMENTO AMBIENTAL 

A cobertura por serviços de 

abastecimento de água, coleta de 

esgoto, disponibilidade de fossas 

séptica e serviços de coleta de lixo 

são medidas relacionadas direta-

mente às condições de saúde de 

uma população, bem como indica 

níveis melhores de bem-estar, que, 

em última instância, se converte em 

melhores condições de desenvolvi-

mento.

O Estado do Piauí evoluiu 

fortemente na disponibilização 

desses serviços públicos. De 2002 

a 2008, a rede geral de abasteci-

mento de água alcançou 269.754 

domicílios, o que representa um 

acréscimo de 80,46%. 

O número de domicílios 

atendidos com rede coletora 

de esgoto e com fossas sépticas 

benefi ciou, no ano de 2008, 245.968 

novas famílias, o que representa um 

acréscimo de 89,43%, em ralação a 

2002.

O serviço de coleta de lixo 

chega a 492.000 moradias, um 

número 54,52% maior que aquele 

observado em 2002.

 

INDICADORES 
AMBIENTAIS
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Ano Rede geral de abstecimento de água Rede coletora de esgoto ou fossa séptica Coleta de lixo

2002 335.246 275.032 318.408

2003 387.476 332.998 324.842

2004 417.976 386.106 331.755

2005 448.019 413.960 365.952

2006 474.000 505.000 377.000

2007 548.000 501.000 455.000

2008 605.000 521.000 492.000

NÚMERO DE DOMICÍLIOS ATENDIDOS COM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO OU FOSSA SÉP-

TICA E COLETA DE LIXO, NO PERÍODO DE 2002-2008

Fonte: PNAD (2002-2008)

NÚMERO DE LIGAÇÕES DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA TOTAIS – 2002-2009

Fonte: AGESPISA

Nota: Inclui as categorias Residencial, Comercial, Industrial e Poderes Públicos

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

633.524

590.722

609.881

571.048

548.815

531.688

515.094

654.338

LIGAÇÕES COM COLETA DE ESGOTO – 2002-2009

Fonte: AGESPISA

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

33.097

29.585

31.296

26.226

24.927

25.096

23.144

33.845

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – 2003-2008 (M)

Fonte: AGESPISA

4.514.241

4.453.008

4.380.902

4.218.057

4.190.850

2008

2007

2006

2005

2004

2003

4.514.241
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Há mais jovens estudando,

Mais empregos na cidade,

Renda e trabalho no campo.

Maior oportunidade.

Pra quem tem defi ciência,

Mais acessibilidade.

A saúde da mulher

Agora, sim, debatida.

Erradicação da fome,

Outra importante medida.

Elevando a melhoria

Na qualidade de vida.
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A política de Educação do 

Estado do Piauí fundamenta-se 

no seu reconhecimento como um 

direito social, tendo como princípio 

a superação das desigualdades, o 

respeito à diversidade e à gestão 

democrática.

O Estado baseia sua ação no 

Plano Anual de Trabalho, calcado 

em quatro eixos de atuação: Gestão 

Educacional; Práticas Pedagógicas e 

Avaliação; Formação de Professores, 

Profi ssionais de Serviço e Apoio 

Escolar; e Infraestrutura e Recursos 

Pedagógicos. Os objetivos são a 

universalização do acesso, a ampli-

ação da jornada escolar e a garantia 

da permanência com sucesso de 

todas as crianças, jovens e adultos 

nas diversas etapas e modalidades 

do processo de ensino e aprendi-

zagem.

O Governo acredita que uma 

educação de qualidade só se realiza 

com ampla participação de todos: 

gestores públicos, educadores, 

família e sociedade. Por isso, são 

necessários canais efetivos de par-

ticipação, com gestão democrática 

e ações que tornem as escolas mais 

próximas do aluno e da comunidade.

Exemplo disso são os proces-

sos de descentralização da gestão, 

com eleição de diretores, fortaleci-

mento dos conselhos escolares e o 

repasse mensal de recursos para as 

escolas. 

A realização de concursos, o 

investimento em formação inicial 

e continuada, a implantação do 

piso nacional dos professores e a 

implantação do Plano de Cargos, 

Salário e Carreira, que melhorou 

EDUCAÇÃO
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a remuneração dos educadores, 

fazem da valorização dos profi ssio-

nais da educação uma das grandes 

marcas deste Governo.

Os investimentos e o forte 

acompanhamento das políti-

cas educacionais resultaram em 

aumento das taxas de escolarização 

e de permanência dos alunos na 

escola, na redução do índice de 

analfabetismo e na ampliação do 

ingresso de alunos da rede pública 

na educação superior.

As ações implementadas 

no exercício de 2010 seguiram os 

compromissos, diretrizes e metas 

defi nidas nos programas destaca-

dos no Planejamento Estratégico da 

Educação no Estado.

UNIVERSALIZAÇÃO DO 
ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

O Estado trabalha para gar-

antir condições adequadas de 

acesso à educação pública de qua-

lidade, sobretudo aos piauienses 

em idade escolar. Para tanto, 

adota políticas que asseguram 

a presença e a permanência do 

aluno em sala de aula. Isso requer 

o acompanhamento dessas políti-

cas na escola pública, a partir do 

diálogo com alunos, pais e profes-

sores, principalmente com respeito 

à identidade da instituição escolar 

e às funções da escola pública. 

Estes aspectos são imperativos 

nas sociedades modernas que se 

consolidam e avançam a partir dos 

progressos no campo da ciência e 

tecnologia.

ENSINO MÉDIO

Em 2010, foram matriculados 

148.458 alunos na rede estadual. O 

número é ligeiramente inferior ao 

do ano anterior, o que indica uma 

migração das matrículas do ensino 

médio regular para as modalidades 

de Ensino de Jovens e Adultos 

(EJA) nas categorias presencial e 

semipresencial. Essa tendência de 

redução se observa desde 2006, 

quando o ensino médio nas esco-

las públicas estaduais chegou a 

164.328 alunos, com queda no ano 

seguinte para 156.107 e elevação 

para 165 mil. 

No entanto, em comparação 

ao ano de 2002, houve aumento da 

participação da rede pública esta-

dual no total de estudantes matri-

culados no ensino médio. Naquele 

ano, as matrículas da rede estadual 

correspondiam a 77,7% do universo 

de alunos no Piauí. Em 2010, a rede 

estadual respondia por 86,6% dos 

estudantes de ensino médio.

GUARIBAS - Estudantes do ensino fundamental, a caminho da escola

MATRÍCULA DO ENSINO MÉDIO POR ESFERA ADMINISTRATIVA, PIAUÍ – 2002-2010

Fonte: Seduc

Dep. Admin. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Federal 2.306 2.051 2.024 2.111 2.099 2.295 2.506 2.920 3.620 

Estadual 109.210 136.911 152.397 160.121 164.328 156.107 165.909 155.055 148.458 

Municipal 3.873 3.682 3.228 3.410 3.544 3.350 3.046 2.811 2.257 

Privado 25.158 23.233 22.680 22.574 23.342 18.986 18.114 17.759 17.075 

Total 140.547 165.877 180.329 188.216 193.313 181.373 185.457  178.545 171.410 
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Na comparação entre 2002 

e 2010, o ensino médio na rede 

estadual teve um aumento de 

36% na quantidade de estudantes 

matriculados. Na rede privada, 

houve queda de 39,4%.

A rede estadual foi fi sica-

mente ampliada para atender à 

crescente demanda de matrículas 

no ensino médio. Em 2003, os 

estabelecimentos totalizavam 238. 

No ano de 2001 eles somavam 485 

unidades. Expansão de 104%.  

A boa educação não se com-

pleta apenas com a disponibilização 

do espaço físico e de professores 

capacitados e motivados. Assim, o 

apoio ao educando baseou-se ainda 

na distribuição de livros didáticos, 

transporte escolar e alimentação. 

Através do Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD) e ainda 

com recursos do Tesouro Estadual, 

no ano de 2010, foram distribuídos 

908.409 exemplares de livros para 

alunos matriculados nos ensinos 

fundamental e médio, e nos progra-

mas Brasil Alfabetizado e EJA. 

O transporte escolar atende 

a 50.654 alunos residentes na zona 

rural. Isso garantiu a eles as con-

dições para se manter na escola, 

ampliando os anos de estudo e 

as chances de uma carreira profi s-

sional melhor.

O volume de recursos inves-

tidos no transporte escolar somou, 

em 2010, R$ 30,2 milhões, oriundos 

do Fundo Nacional de Desenvolvi-

mento da Educação (FNDE) e da 

Secretaria Estadual da Educação 

(Seduc). Dinheiro que se destinou 

ao custeio dos serviços mediante 

repasse às Gerências Regionais da 

Educação (GREs) e contratação de 
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FEDERAL                ESTADUAL             MUNICIPAL               PRIVADO
Fonte: SEDUC

MATRÍCULA DO ENSINO MÉDIO POR ESFERA ADMINISTRATIVA, PIAUÍ – 2002-2010

PROGRAMA
Ensino Fundamen-

tal
Ensino Médio

Programa Brasil 

Alfabetizado
EJA TOTAL

PNLD 447.168 275.870 61.807 - 784.845

SEDUC 1.484 46.260 - 75.820 123.564

448.652 322.130 61.807 75.820 908.409

Fonte: SEDUC

APOIO AO EDUCANDO: DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS
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serviços na capital e convênio com 

prefeituras do interior do Estado.

O programa de alimentação 

escolar garante alimentação ade-

quada, durante a permanência no 

ambiente escolar, a estudantes da 

educação básica: ensinos infantil, 

fundamental, médio e de jovens e 

adultos.

A alimentação escolar con-

tribui para o melhor desempenho 

na aprendizagem, ganhos de rendi-

mento escolar e, em última instância, 

o seu pleno desenvolvimento físico 

e emocional. Somente no ensino 

médio, através do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (Pnae), foram 

aplicados R$ 16,5 milhões.

COMBATE AO ANALFABETISMO 

O Programa Brasil Alfabeti-

zado, uma parceria entre os Go-

vernos Estadual e Federal, esteve 

presente em 210 municípios 

piauienses, com 70.200 jovens e 

adultos matriculados. Foram inves-

tidos R$ 4,5 milhões (MEC/FNDE/

Seduc), para dar a esses alunos 

as condições de ler, escrever e 

prosseguir estudando, com chances 

de mudar seus destinos.

CURSINHOS POPULARES
 

Por entender que o ensino 

superior é um poderoso mecanismo 

de mobilidade social, o Governo do 

Piauí criou os Cursinhos Populares, 

dando aos estudantes carentes 

mais condições de competir pelas 

vagas em universidades públicas. 

Nesses cursos preparatórios, alunos 

da rede pública de ensino médio 

podem rever conteúdos e ser atua- 

lizados quanto às diversas questões 

exigidas nos exames classifi catórios. 

Iniciado em 2003, com um 

número de matrículas inicial da 

ordem de 3.750 alunos, espalhados 

em 14 municípios, o programa real-

izou em 2010 a matrícula de 24.842 

estudantes em 210 municípios do 

Estado. Ao longo desses oito anos 

de existência, já foram mais de 144 

mil pré-vestibulandos benefi cia-

dos.

EDUCAÇÃO ESPECIAL

A educação especial é ofer-

ecida, preferencialmente, na rede 

regular de ensino, a pessoas com 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Nº de matrículas 3.750 2.250 15.200 21.011 21.300 27.838 27.955 24.842 144.146

Nº de municípios 14 10 69 146 148 189 210 210  210

EXPANSÃO DOS CURSINHOS POPULARES – 2003-2010

Fonte: SEDUC/SUPEN/UNEA

CRIANÇA NA ESCOLA - Seja no ensino regular, seja na educação especial, mais crianças piauienses em sala de aula

CURSINHOS POPULARES - 1.440 estudantes matriculados em aulas que faclitaram o acesso à universidade
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necessidades educacionais espe-

ciais e que encontram na rede 

pública estadual um forte aliado 

a fi m de promover a inserção des-

sas pessoas, buscando, paulatina-

mente, o seu maior convívio com as 

demais, a partir de uma pedagogia 

própria e um conjunto de recursos 

didáticos adequados.

Para expansão da Educação 

Especial, no ano de 2010, destaca-

ram-se as seguintes ações:

• Implantação de 210 salas 

de recursos multifuncionais em 200 

unidades escolares da rede estadual 

de ensino;

• Promoção da acessibilidade 

em 366 escolas estaduais com 

recursos do Plano de Desenvolvi-

mento da Escola (PDE) e mais 21 

atendidas pelo Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE);

• Adequação de salas para 

uso de recursos multifuncionais em 

63 unidades escolares, com recur-

sos repassados pela Seduc.

• Construção de salas de 

recursos multifuncionais em 20 uni-

dades escolares de 20 municípios, 

com verbas da Seduc e equipamen-

tos do MEC;

• Realização de cinco cursos 

de formação continuada (Atendi-

mento Educacional Especializado, 

Deficiência Mental, Deficiência 

Auditiva, Deficiência Visual e 

Educar na Diversidade) para 226 

profissionais da Educação Especial 

e do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) de 162 municí-

pios. 

Essas ações resultaram em 

um maior número de matrículas 

e melhoria na qualidade da edu-

cação especial. Entre 2002 a 2010, 

essa modalidade de ensino teve 

crescimento de 162% no número 

de alunos atendidos, passando 

de 3.758 para 9.845 estudantes. 

Nesse mesmo período, a matrícula 

na educação especial, feita dire-

tamente nas escolas regulares da 

rede estadual, cresceu 104%, pas-

sando de 873 alunos para 1.785 

alunos.

A matrícula da educação 

especial, que se guia pela pers-

pectiva da educação inclusiva, 

foi garantida, prioritariamente, na 

etapa do ensino fundamental, onde 

teve um crescimento de 471% nos 

últimos oito anos, passando de 

1.183, em 2002, para 6.759 alunos 

matriculados, em 2010. 

O esforço do Estado deu-se, 

sobretudo, no apoio à expansão da 

rede municipal, que cresceu 543%, 

passando de 114 matrículas, em 

2002, para 6.189 alunos matricula-

dos, em 2010. A parceria efetivada 

com a rede municipal ocorreu 

com a capacitação de professores, 

estruturação de salas de recursos 

multifuncionais das escolas da rede 

estadual e celebração de convênio 

MATRÍCULA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – PIAUÍ – 2002-2010

Fonte:MEC/INEP- EDUCACENSO

Dep. 

Admin.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estadual 873 876 959 1.053 1.067 1.577 1.698 1.125 1.785

Municipal 114 113 74 85 139 2.175 3.165 4.743 6.189

Privado 2.771 3.200 3.481 4.027 4.321 3.869 3.352 2.431 1.865

Total 3.758 4.189 4.514 5.165 5.527 7.621 8.215 8.299 9.839

MATRÍCULA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL SEGUNDO ETAPAS E MODALIDADES DE ENSINO

Fonte:MEC/INEP- EDUCACENSO

Etapa/ Modalidade 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fundamental 1.183  4.189 4.514 4.027 5.527 5.739 5.018 5.479 6.759

Outras etapas 2.575 0 0 1.138 0 1.882 3.198 2.820 3.086

Total 3.758 4.189 4.514 5.165 5.527 7.621 8.216* 8.299 9.845*

(*) Incluem 01 matrícula registrada pela rede Federal de ensino em 2008 e 06 em 2010.
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de cessão de professores da rede 

estadual para prefeituras e institu-

ições especializadas.

Atualmente, o Estado man-

tém convênios com entidades 

tais como as Associações de 

Pais e Amigos dos Excepcionais 

(Apae), Associação dos Cegos do 

Piauí (Acep), Associação dos Defi-

cientes Visuais de Campo Maior 

(ADVC), Associação dos Amigos 

Autistas (AMA), Sociedade de 

Apoio aos Deficientes Físicos 

(SOADF), Associação de Pais e 

Amigos dos Deficientes Auditivos 

(Apada) e Sociedade Pestalozzi, 

beneficiando, em 2010, um total 

de 3.969 alunos.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS (EJA)

A matrícula da EJA pre-

sencial na rede estadual evoluiu 

signifi cativamente entre os anos 

de 2003 a 2006. A partir de 2007, 

a matrícula entrou em declínio em 

face da aceleração do processo de 

conclusão do ensino fundamental 

pelos alunos desta modalidade de 

ensino. Estudantes que concluíram 

o ensino fundamental através da 

EJA passaram a buscar matrículas 

no ensino médio implantado em 

todos os municípios piauienses. 

Há dados bastante reveladores 

de como a Educação de Jovens e 

Adultos alterou, para melhor, a vida 

das pessoas nos últimos oito anos:

• 5.359 jovens e adultos 

matriculados na EJA Presencial, na 

rede estadual, 24% maior do que o 

registrado em 2002;

• A matrícula no EJA semi-

presencial cresceu 40%, passando 

de 12.838 alunos, em 2002, para 

17.962, em 2010;

• 36.048 alunos de 198 

municípios foram atendidos pelo 

Programa Olhar Brasil;

• 422 jovens e adultos apro-

vados nos Exames de Suplência 

(aberto em 2010 somente para 

aqueles que não foram aprovados 

nos exames de 2009);

• 92 jovens e adultos inscritos 

no Exame Nacional para Certifi -

cação de Competências de Jovens 

e Adultos – ENCCEJA;

• 8.671 jovens e adultos inscri-

tos para Certifi cação no Enem;

• 1.200 professores capacita-

dos no Proneja-Formação;

• 1.200 agentes e gestores 

qualifi cados para atuarem no Pro-

grama Educando para a Liberdade 

nos municípios de Teresina, Altos, 

Esperantina, Parnaíba, Picos, Oeiras, 

Floriano e Bom Jesus.

A educação de jovens e adul-

tos também alcança piauienses 

QUALIDADE - Para dar melhor educação às crianças, a qualifi cação foi ação recorrente no Piauí
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PROJETO EDUCANDO PARA LIBERDADE - JOVENS E ADULTOS
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residentes em comunidades 

rurais, através do Programa Pro-

Jovem Campo - Saberes da Terra, 

desenvolvido em parceria com o 

MDA, MEC/Secad, que integra o 

ensino fundamental com a qualifi-

cação profissional. Em 2010, foram 

atendidos 1.963 alunos em 37 

municípios.

Essa modalidade de ensino 

também atende adolescentes que 

cumprem medidas socioeducativas 

e detentos do Sistema Penitenciário 

Estadual. No primeiro caso, é o 

Projeto de Escolarização de Adoles-

cente Privados de Liberdade para 

garantir a escolaridade daqueles 

que cometeram atos infracionais. O 

segundo, o Projeto Educando para 

a Liberdade, é desenvolvido nas 

penitenciárias de Teresina, Parnaíba, 

Picos, Esperantina, Oeiras, Floriano, 

Bom Jesus e Altos.

A Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) também foi ofertada 

através do Programa de Elevação 

de Escolaridade dos Servidores 

Públicos, implantado em 2005, com 

o objetivo de elevar o nível de esco-

larização dos servidores lotados 

na sede da Seduc e na 4ª Gerência 

Regional de Educação (Teresina), 

atendendo, até 2010, 423 servidores 

no Ensino Fundamental.

Das quatro turmas, foram 

formadas até 2010, duas de 1ª 

a 4ª série e duas de 5ª a 8ª. Em 

2010, 45 servidores concluíram 

o ensino fundamental. As ativi-

dades complementares ao projeto 

pedagógico da Seduc constam 

de ações de educação em saúde, 

entretenimento, relaxamento, 

ginástica laboral, vivências, aulas-

passeios, leitura e refl exão sobre 

textos, entre outras, e objetivam 

promover maior motivação aos 

participantes na continui-dade das 

atividades programadas.

A Educação de Jovens e 

Adultos foi estendida, ainda em 

2010, a servidores da Secretaria da 

Administração, Hemopi, Hospital 

Infantil Lucídio Portella, Embrapa, 

Conab, Sest/Senat e a funcionários 

das empresas privadas Transportes 

Rodoviário Ramos, Guadalajara, 

Jacob Veículo e Motores & Ltda.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA 

A matrícula da Educação 

Profi ssional de nível técnico 

(incluindo todas as redes de ensino) 

cresceu 128%, passando de 6.665 

alunos, em 2002, para 15.225 alu-

nos, em 2010.

MATRÍCULA DO ENSINO PROFISSIONAL

Fonte: MEC/INEP/Educacenso

Esfera. Administrativa 2002 2003 2004 2005 2006* 2007 2008 2009 2010

Federal 2.876  1.696  2.395  2.596 2.432 2.913 2.961  2.822 3.310 

Estadual 3.478  1.904 1.588 1.506 570 6.090 5.328 7.889 9.361 

Municipal 281  281  310  195 320 187 280  623 407 

Privado 30  640  1.058  1.238 1.577 1.439 1.201 1.898 2.147 

Total 6.665  4521  5.351  5.535 4.899 10.629 9.770 10.410 15.225 

RUMO AO MERCADO - O ensino se volta para a formação dos jovens para ampliar as chances de emprego
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Atualmente, compõem a rede 

de Educação Profi ssional do Estado 

do Piauí:

 17 Centros Estaduais de 

Educação Profissional (CEEPs), 

em 15 municípios; 

 14 Centros Estaduais 

de Educação Profissional Rural 

(CEEPRs) ,  em 13 municípios; 

 3 Centros Estaduais de 

Educação Profi ssional de Tempo 

Integral – (CEEPTIs), em 3 municí-

pios; 

 1 Núcleo Estadual de 

Educação Profissional (NEEP), 

em Simplício Mendes; 

 2 Centros de Línguas: 1 em 

Teresina e 1 em Parnaíba. 

A Educação Profi ssional pas-

sou a ter evolução maior a partir de 

2006, quando o Governo Estadual 

passou a ser a principal instância 

na efetivação de matrículas desta 

modalidade de ensino.

Na Rede Estadual de Edu-

cação são oferecidos 37 cursos téc-

nicos, distribuídos em nove eixos 

tecnológicos: Integrado Regular, 

Integrado em Regime de Tempo 

Integral, Integrado Médio Profi s-

sional na modalidade EJA (Proeja), 

Integrado em Regime de Alternân-

cia, Subsequente Regular e Subse-

quente em Regime de Alternância.

O Governo também pro-

moveu cursos de qualificação de 

curta duração, abertos à comuni-

dade, em parceria com o ‘Sistema 

S’ (Sesc, Senai, Sebrae e Sest-

Senat). Foram realizados cursos 

de estética corporal (cabeleireiro, 

manicure e depilação), corte e 

costura, informática básica, se-

cretariado, reciclagem de papel, 

pintura em tecido, redação ofi-

cial, arte culinária, produção de 

doces e salgados, horticultura. 

Em parceria com a UFPI, foi reali-

zado o curso de Higiene Dental, 

atendendo 475 auxiliares de con-

sultório dentário.

UNIVERSIDADE ABERTA DO 
BRASIL (UAB) PIAUÍ 

Resultado da parceria entre 

as Universidades Federal (UFPI) 

e Estadual do Piauí (UESPI) e o 

Instituto Federal de Educação 

(IFPI), a Universidade Aberta 

iniciou suas atividades em 2007 

com 15 polos em igual número de 

municípios, ofertando cursos  de 

Administração, Matemática, Peda-

gogia, Física, Biologia, Sistemas de 

Informação, Química e Filosofia. 

Nesse ano, foram atendidos 2.500 

estudantes.

Em 2009, foi realizado o 

vestibular para 4.106 vagas em 13 

cursos. Em 2010, o MEC autorizou o 

funcionamento de 14 novos polos, 

com previsão de implantação para 

2011. 

Ainda em 2010, foram equi-

pados polos da UAB nos municípios 

de Anísio de Abreu, Luzilândia, Paes 

Landim e Santa Cruz do Piauí, com 
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investimento de R$ 2,4 milhões, que 

são recursos oriundos do BNDES.

EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS 

Foram distribuídos quase 20 

mil carteiras e conjuntos de mesa 

e cadeira de alunos, 500 conjuntos 

de mesa e cadeira de professores, 

mais de 3.000 ventiladores  e  mais 

de 200 quadros acrílicos.

O aparelhamento das esco-

las da rede estadual incluiu ainda 

a aquisição de 118 aparelhos de 

TV, 94 projetores multimídias e 97 

aparelhos de DVD.

Na área da tecnologia de 

informação, foram adquiridos 531 

computadores, com nobreaks; 393 

estabilizadores, 521 monitores de 

vídeo para reposição dos danifi ca-

dos e 63 impressoras a jato de tinta.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
PIAUÍ (UESPI)

Atualmente, a Universidade 

Estadual do Piauí (UESPI) oferece 

cursos de graduação nas seguintes 

modalidades: Ensino Presencial 

Regular, Ensino a Distância (EaD) e 

Ensino Presencial Especial. Na pós-

graduação Lato Sensu, são oferta-

dos cursos presenciais e a distância. 

Na modalidade de Ensino a 

Distância, o Estado tem feito parce-

rias para qualifi car profi ssionais para 

o mercado de trabalho. 

Na pós-graduação Stricto 

Sensu, a Uespi teve o primeiro pro-

grama de mestrado aprovado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

na área de Letras, especifi camente 

em Literatura, com início previsto 

para o primeiro o semestre de 2011.

Para dar suporte à formação 

dos estudantes, a universidade 

adquiriu 8.411 livros para os campi 

Poeta Torquato Neto e Clóvis Moura Fonte: SEDUC

EIXOS TECNOLÓGICOS CURSOS OFERTADOS Nº DE ESCOLAS

Ambiente, Saúde e Segurança Agente Comunitário de Saúde 14

Análises Clínicas 7

Enfermagem 16

Saude Bucal 7

Meio Ambiente 9

Nutrição e Dietética 2

Radiologia 4

Segurança do Trabalho 4

Vigilância e Saúde 1

Controle e Processos Industriais Mecânica de Automóvel      1

Gestão e Negócio Administração 8

Comércio 24

Contabilidade 12

Administração Rural 5

Hospitalidade e Lazer Eventos 2

Hospedagem 10

Restaurante e Bar 10

Turismo 1

Turismo Ambiental Rural 3

Informação e Comunicação Informática 20

Manutenção e Sup. em Informática 24

Redes de Computadores 1

Informática para Internet 1

Infraestrutura Edifi cações 9

Geoprocessamento 1

Produção Alimentícia Agroindústria 20

Produção Cultural e Designer Artes Cênicas 1

Artes Dramáticas 2

Comunicação/publicidade 1

Publicidade e Propaganda 1

Radio e TV 2

Designer de Joias  1

Recursos Naturais Agropecuária 19

Fruticultura 5

Apicultura 3

Floresta 1

Zootecnia 2

CURSOS OFERTADOS NA REDE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
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(Teresina), Parnaíba, Picos, Piripiri, 

Campo Maior, União, Oeiras, Bom 

Jesus, Floriano, Altos, Pedro II, 

Valença, Barras, Luzilândia, Uruçuí e 

Corrente.

Na busca pela qualifi cação 

dos docentes da Universidade 

Estadual do Piauí, vários convênios 

foram assinados, atendendo a 124 

docentes, dos quais 89 em nível 

de doutorado e 35 docentes em 

mestrado. A qualifi cação em nível 

de doutoramento vem sendo 

realizada através de programas 

interins-titucionais de capacitação 

docente e técnica, a exemplo 

dos programas de doutoramento 

interinstitucio-nais em Engenharia 

de Sistemas e Computação (UESPI/

UFPI/UFRJ); em Letras (UESPI/IFPI/

UFPE); em Geografi a (UESPI/UFPE); 

em Medi-cina Tropical (UESPI/

UEMA/UFMA/UFGO); e o Douto-

rado Multinstitucional em Biotecn-

ologia (Renorbio). Atualmente, dois 

docentes são benefi ciados com 

bolsas para qualifi cação fornecidas 

pela CAPES.

Os programas de iniciação 

científi ca foram fortalecidos com 

a oferta de 213 bolsas distribuídas 

nos diversos programas para alunos 

da Capital e interior, fortalecendo 

um dos eixos da educação superior, 

que é a pesquisa. São exemplos os 

programas PIBIC/UESPI (90 bolsas), 

PIBIC/CNPq (46 bolsas), PIBIC/CNPq 

AF (13 bolsas), PIBIC/CNPq Ensino 

Médio (15 bolsas) e PIBIC/Voluntário 

(49 bolsas).

A UESPI atende, atualmente, 

1.343 alunos matriculados em 33 

turmas de especialização que estão 

em andamento. Em convênio com 

a Secretaria Municipal de Educação 

de Teresina (SEMEC) é oferecida 

especialização em Libras, com a par-

ticipação de 17 professores da rede 

municipal de ensino. Com a ESAPI/

OAB foi conveniada a especialização 

na área de Direito, com a oferta de 

três cursos. Outros 6 cursos na área 

de saúde foram iniciados a partir de 

convênio com o Grupo Expansão.

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E 
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 

O Estado promoveu vários 

programas na extensão, assistên-

cia comunitária e participação em 

eventos de relevância para a cultura 

e cidadania. São exemplos dessas 

políticas:

• Coral da UESPI; 

• Corpo de Dança da UESPI; 

• Teatro CAHUAHAM;

• Núcleo de Atividade Física 

para a Terceira Idade (NUTI), que 

atende 300 idosos;

• Universidade Aberta à Ter-

ceira Idade (UNATI), atendendo 120 

idosos;

• Bolsa Trabalho, com 144 

alunos benefi ciados (na capital e 

interior);

• Apoio pedagógico a 177 

alunos com defi ciência na capital e 

interior;

• Estágio curricular não obrig-

atório nas empresas, para 693 alu-

nos;

• Estágio curricular não obrig-

atório na UESPI, para 49 alunos;

• Curso de capacitação de 

alfabetizadores de jovens, adultos e 

idosos do Programa Brasil Alfabeti-

zado;

• 8° Salão do Livro do Piauí 

– SALIPI, em convênio com a 

Fundação Quixote;

• IV Seminário de Extensão e I 

Simpósio do Observatório Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente, com 400 participantes;

• XXXIV Encontro Nacional de 

Folguedos e VIII Seminário Tradições 

Brasileiras;

• VI Semana do Orgulho de 

Ser - Diversidade, em convênio com 

o Grupo Matizes;

• Isenções de taxas do Ves-

tibular 2011, para 232 candidatos 

que se enquadram nos critérios do 

benefício;

O Governo mantém projetos 

especiais, tanto em nível de gradu-

ação, quanto de pós-graduação, 

realizados através do ensino a dis-

tância:

• Licenciatura Plena em Le-

tras/Espanhol, com 963 matrículas;

• Bacharelado em Adminis-

tração Pública, com 251 matrículas;

• Pós-Graduação Lato Sensu 

em Gestão Pública, com 237 

EXPANSÃO FÍSICA - Auditório do campus Clóvis Moura, da UESPI em Teresina



4 2

imensão social

matrículas;

• Pós-Graduação Lato Sensu 

em Gestão Pública Municipal, com 

238 matrículas;

• Pós-Graduação Lato Sensu 

em Gestão em Saúde, com 241 

matrículas;

• Curso Sequencial em Tere-

sina, com 45 alunos matriculados.

REFORMA, AMPLIAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO NOS CAMPI DA 
UESPI

Na infraestrutura, merece 

destaque a construção dos 

laboratórios do Projeto GERATEC 

(Núcleo Interinstitucional de Pes-

quisa e Desenvolvimento para o 

Fortalecimento da Cadeia Produtiva 

do Babaçu), fi nanciado pela FINEP/

MCT/CNPq/Governo do Estado do 

Piauí com recursos na ordem de R$ 

3 milhões.

A adequação e melhoria 

da estrutura física da UESPI têm 

recebido atenção constante do 

Governo do Estado. Na capital e 

no interior, as obras promoveram 

mudanças consideráveis nas insta-

lações da instituição, assegurando 

melhores condições de ensino/

aprendizagem à comunidade 

acadêmica.

OBRAS CONCLUÍDAS E/OU EM 
ANDAMENTO NOS CAMPI DA 
UESPI

Campus Poeta Torquato Neto, 
em Teresina

• Construção do Núcleo de 

Ensino a Distância;

• Construção de 6 salas de 

aula no CCS;

• Construção do Núcleo de 

Pós-Graduação;

• Reforma da Biblioteca Cen-

tral

• Construção de bloco para 

sala de professores do CCHL (90% 

concluído).

Campus de Campo Maior
− Construção do Núcleo de 

Ensino a Distância (em andamento);

− Adaptação dos banheiros 

para cadeirantes;

− Construção do muro 

fachada;

− Recuperação do telhado;

− Adaptação de espaço para 

funcionamento de um auditório;

− Pintura do prédio;

− Acessibilidade.

Campus de Piripiri
− Construção do Núcleo de 

Ensino a Distância;

− Adaptação dos banheiros 

para cadeirantes;

− Construção do muro fachada;

− Recuperação do telhado;

− Pintura do prédio e acessibi-

lidade.

Campus de Oeiras
− Construção do Núcleo de 

Ensino a Distância;

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR VALOR TOTAL – R$ SITUAÇÃO DA OBRA

Teresina, Bertolínia, Campo 

Maior, Parnaíba e São 

Lourenço do Piauí

Escola Agrotécnica Maria Amália, U. E. Leopoldo Pacheco, U. E. Polivalente 

Lima Rebelo, U. E. Malaquias Ribeiro Damasceno, CAIC João Mendes, U. E. 

Domício Magalhães, U. E. Frei Heliodoro, U. E. Milton Aguiar, U. E. Padre 

Joaquim Nonato, U. E. Pequena Rubim, U.E. Des. Pedro Conde e U. E. Profª 

Osmarina

1,3 milhão Andamento

Guaribas, Jardim do Mulato, 

São João do Piauí e Teresina

U. E. Paulo Freire, U. E. José Borba de Carvalho, U.E. Salomão Carvalho e U. 

E. Antonio de Almendra Freitas

259,0 mil Concluída

QUADRO DE OBRAS EM UNIDADES ESCOLARES - 2010

REFORMAS COM RECURSOS DO FUNDEB

Fonte: SEDUC

LIVROS -  A Universidade Estadual investiu na melhoria das bibliotecas e aquisição de novos títulos
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− Reforma do auditório;

− Adaptação dos banheiros 

para cadeirantes;

− Recuperação das esquadrias 

e climatização das salas

MUNICIPIO UNIDADE ESCOLAR VALOR TOTAL – R$ SITUAÇÃO DA OBRA

Antonio Almeida, Bela Vista, Brasileira, Cocal da Es-

tação, Dirceu Arcoverde, Francinópolis, Nova Santa 

Rita, Pavussu, Pedro Laurentino, São João da Serra, 

São Lourenço do Pi, Teresina, União, Várzea Branca

U. E. Luiz de Araújo (sala de recursos), U. E. Olegário 

Aureliano de Sousa (laboratório de informática), U. 

E. Miguel Arcoverde, U. E. Manoel Tomás da Silva 

(sala de recursos), U. E. Luisa Lima de Aguiar (sala de 

recursos), U. E. Luis de Castro (02 salas), U. E. Timóteo 

Barroso Leal (sala de recursos), U. E. José Salustiano 

da Silva (sala de recursos), U. E. Mª Deronísia de 

Sousa (laboratório de informática), U. E. Samuel 

Tupinambás (sala de recursos), U.E. Malaquias Ribeiro 

Damasceno (banheiros e circulação coberta), U. E. 

Profª Osmarina (laboratório de informática), U. E. 

Gervásio Costa (biblioteca), U. E. Pequena Rubim, 

Povoado Chapadinha Sul (02 salas), U. E. Milton 

Aguiar, U. E. Duque de Caxias, U.E. Des. Pedro Conde 

(biblioteca, lab. ciências e informática e refeitório), 

Centro de Reabilitação Sensorial , Vila Irmã Dulce - 

Escola Nova Padrão c/ 06 salas, 02 laboratórios, bilb. 

e quadra, Alto da Ressurreição - Nova Padrão c/ 06 

salas, 02 laboratórios, bilb. e quadra, U. E. Benedito 

Moura (sala de recursos), U.E. José Marques (02 salas)

3,1 milhões ANDAMENTO

Jardim do Mulato, Pajeú do PI, Pio IX U. E. José Borba de Carvalho, U. E. Cipriano Vieira de 

Sá, Serra da Baraúna (quadra)

196 mil CONCLUÍDA

AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB

Fonte: SEDUC

AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR

MUNICIPIO UNIDADE ESCOLAR VALOR TOTAL SITUAÇÃO DA OBRA

Barro Duro, Belém do Piaui, Boa Hora, Cocal 

dos Alves, Demerval Lobão, Floresta do Piauí 

Oeiras, Parnaíba, Queimada Nova, Regener-

ação, São Miguel da B. Grande, Tamboril do 

Piauí, Teresina

U.E. Benedito Martins, Escola Padrão FNDE c/ 06 salas, 

Escola Padrão FNDE c/ 06 salas, Escola Padrão FNDE c/ 06 

salas, U.E. Domingos Alves da Costa, Escola Padrão FNDE 

c/ 06 salas, U.E. Pedro Sá, U.E. Pedro Sá (auditório), U.E. 

Rocha Neto, U.E. Raquel Magalhães (biblioteca, lab. Inf., 

refeitório e quadra), Escola Padrão FNDE c/ 06 salas, U. E. 

Aurora Barbosa, Escola Padrão FNDE c/ 06 salas, Escola 

Padrão FNDE c/ 06 salas, U.E. Dirceu Mendes Arcoverde 

(refeitório e vestiário),  U.E. Tomaz Area Leão (refeitório, 

vestiário, lab. Infor. e quadra)

9,0 milhões ANDAMENTO

Pimenteiras, Teresina, U.E. Eneas Nogueira, U.E. Heli Sobral (biblioteca, lab. 

ciências e informática e refeitório), U.E. Mª Dina Soares 

(refeitório)

456,5 mil CONCLUÍDA

Fonte: SEDUC

− Acessibilidade

Campus de Bom Jesus
− Construção do Núcleo de 

Ensino a Distância;

− Adaptação dos banheiros 

para cadeirantes;

− Construção do muro fachada;

− Recuperação do telhado;

− Pintura do prédio;

− Acessibilidade.
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Campus de Picos
−  Construção do Núcleo de 

Ensino a Distância.

Campus de União
−  Adaptação de espaço para 

funcionamento do laboratório de 

Agronomia;

−  Reforma do laboratório de 

informática e da biblioteca;

−  Acessibilidade.

REFORMA COM RECURSOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 

MUNICIPIO UNIDADE ESCOLAR VALOR TOTAL SITUAÇÃO DA OBRA

Barro Duro, Demerval Lobão, Oeiras, Oeiras, 

Parnaíba, Regeneração, Teresina

U.E. Benedito Martins, U.E. Domingos Alves da Costa, U.E. 

Pedro Sá, U.E. Rocha Neto, U.E. Raquel Magalhães, U. E. 

Aurora Barbosa, U.E. Dirceu Mendes Arcoverde, U.E. Estado 

do Amazonas, U.E. Heli Sobral, U.E. Maria de Lourdes Rebelo, 

U.E. Teresinha Nunes, U.E. Tomaz Area Leão

2,6 milhões ANDAMENTO

Pimenteiras, Teresina U.E. Eneas Nogueira, U.E. Mª Dina Soares 409,4 mil CONCLUÍDA

Fonte: SEDUC

CONSTRUÇÃO COM RECURSOS DO BNDES 

MUNICIPIO UNIDADE ESCOLAR VALOR TOTAL SITUAÇÃO DA OBRA

Anísio de Abreu, Luzilandia, Paes Landim, Santa Cruz do Piauí Pólos (UAB) 2,4 mihões ANDAMENTO

Fonte: SEDUC

INSTITUTO SUPERIOR DE 
EDUCAÇÃO ANTONINO FREIRE 
– ISEAF

O Instituto Superior de Edu-

cação Antonino Freire (ISEAF) é 

uma autarquia estadual que pro-

move a formação inicial continuada 

e complementar de profi ssionais da 

educação (docentes e não docentes 

de nível médio e superior no Piauí), 

para atuação na Educação Infantil e 

anos iniciais da Educação Básica. 

O Iseaf promove cursos, pro-

gramas e atividades de pesquisas 

orientadas para o processo de 

ensino e aprendizagem e atividades 

correlatas com fi nalidade direcio-

nada para o campo de Educação 

Escolar.

Em 2010, o Iseaf realizou as 

seguintes ações:

• Ofertou 280 vagas para 

ingressos ao Curso Normal Superior 

– Licenciatura;

• Capacitou 250 professores 

alfabetizadores;

• Concluiu o curso de espe-

cialização para 200 professores em 

docência do Ensino Religioso;

• Inicializou o programa Pro-

Jovem Campo Saberes da Terra, em 

convênio com o MEC/FNDE, para 

265 educadores e coordenadores 

do campo;

• Manteve em sala de aula 

12 turmas de acadêmicos do Curso 

Normal Superior – Licenciatura;

• Realizou encontros pedagógi-

cos e cursos de extensão de curta 

duração no ambiente acadêmico 

aberto à comunidade em geral.
CAMINHOS ABERTOS -  Educação de jovens e adultos e programas de alfabetização melhoram a vida dos piauienses
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PROGRAMA MAIS CULTURA

Avançou-se com a concre-

tização dos 80 Pontos de Cultura 

conveniados em 2009, somando 

113 em 89 municípios. Todos com 

viabilidade fi nanceira para executar 

os planos de trabalho, que constam 

de instalação de estúdio multimídia, 

capacitação nas diversas expressões 

das artes e da cultura, elaboração 

de projetos e gestão cultural. 

A instalação de 40 salas de 

cinema via Programa Cine Mais 

Cultura elevou para 56 as salas de 

exibições em 44 municípios. 

Em parcerias com o Ministé-

rio da Cultura, Banco do Nordeste 

e sociedade civil, o Governo do 

Estado criou Microprojetos Culturais 

que atenderam a 90 propostas no 

Semiárido piauiense.

CASAS DE CULTURA

As Casas de Cultura rece-

beram visitas de consulentes, 

pesquisadores e público em geral. 

Foram realizadas ofi cinas de dan-

ças, edição de áudio e vídeo e 

iniciação à computação gráfi ca. 

Estiveram abertas ao público para 

os espetáculos e shows que foram 

realizados por artistas e grupos do 

Piauí e de outros estados do Brasil. 

Receberam e sediaram eventos 

importantes como o Festival de 

Vídeo dos Sertões, realizado no 

Espaço Cultural Maria Bonita, em 

Floriano. Na manutenção dessas 

atividades e das Casas de Cultura 

do Estado foram investidos, em 

2010, R$ 131,6 mil.

CULTURA



4 6

imensão social

PARADA DA DIVERSIDADE DE 
TERESINA, PICOS E FLORIANO

A Parada da Diversidade está 

voltada a comunidades e organi-

zações que trabalham com as 

minorias étnicas e de gênero. Em 

2010, foi realizada nos municípios 

de Teresina, Picos e Floriano, com 

o objetivo de assegurar direitos de 

cidadania das minorias.

ORQUESTRA SINFÔNICA DE 
TERESINA

O Governo do Estado vem 

buscando sedimentar no cotidiano 

social a compreensão da cultura 

como um vetor de desenvolvi-

mento, valorizando a descoberta e 

EVENTOS CULTURAIS EM 2010

ATIVIDADES FINALIDADE PUBLICO-ALVO

Festival da Rabeca em Bom Jesus Valorizar e difundir o festival, através de performances 

de reconhecidos artistas brasileiros e piauienses. 

Habitante das cidades de Bom Jesus, Currais, Cristino 

Castro, Redenção do Gurguéia e demais regiões. 

Festival de Cultura no Município Simplício Mendes Dotar o festival com a Estrutura efi ciente para o seu 

funcionamento.

Artistas, produtores culturais e população do município 

de Simplício Mendes e região.

Espetáculo “A Paixão de Cristo” Apoiar e incentivar o espetáculo na descoberta de novos 

artistas.

Público médio de 5.000 espectadores.

Encontro Nacional de Folguedos - XXXIV edição Foram realizadas apresentações culturais, ofi cinas de 

dança e música contando com uma equipe de aproxi-

madamente 400 pessoas.

Público de 400 mil pessoas durante dez dias de evento.

FONTE: FUNDAC.

a inclusão de novos talentos. Com 

isso, foram adquiridos instrumentos 

musicais para a Orquestra Sinfônica 

de Teresina, com a fi nalidade de 

desenvolver  trabalho artístico-

educacional, promovendo apresen-

tações em teatros, colégios e praças 

de Teresina e mantendo uma escola 

de formação musical. Nessa ação 

foram investidos R$ 40 mil.

CULTURA EM MOVIMENTO - Eventos em todo o Estado do Piauí valorizaram as manifestações da cultura popular, como o reisado
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FONTE: FUNDAC.

AÇÕES QUE VALORIZAM A CULTURA EM 2010

Ações Local

Apoio e Incentivo a Eventos Culturais Brasília - DF

Apoio e Incentivo à Fundação Barão de Itararé Teresina-PI

Fomento para a Cultura do Estado do Piauí Piauí

Democratização, qualifi cação e difusão das Artes e da cultura piauiense. Teresina, São Raimundo Nonato, Oeiras, Campo Maior.

Sistema de incentivo estadual à cultura Piauí

Pesquisa, registro, tombamento e fi scalização do patrimônio cultural do Estado. Campinas, São Raimundo Nonato, Amarante, Jaicós, Parnaíba, Floriano e Aroazes.

Programa Monumenta / BID - Oeiras Oeiras

CULTURA POPULAR - Manter vivas as raízes 

culturais do povo piauiense é uma ação ininter-

rupta no Governo, presente em dezenas de even-

tos, como o Festival de Rabecas de Bom Jesus (no 

alto) ou nas apresentações de danças típicas como 

o bumba-meu-boi (ao lado).
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ESPORTE E LAZER

O esporte e o lazer são impor-

tantes ferramentas de educação, 

desenvolvimento e inclusão social. 

Por isso, o Governo do Estado 

garante o acesso à prática esportiva 

e ao lazer.

Entre as ações levadas a efeito 

para a valorização do esporte e lazer 

em 2010, o Governo do Estado con-

struiu e reformou ginásios polies-

portivos e campos de futebol. Tam-

bém apoiou eventos esportivos, 

custeou bolsas para atletas, dentre 

outras ações que estão inseridas 

nos programas de governo para 

essas duas áreas.

PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

Este programa caracteriza-se 

pelo acesso a diferentes modali-

dades esportivas, no contraturno 

escolar, através de atividades indi-

viduais e coletivas desenvolvidas 

sob a forma de projetos educacio-

nais, em espaços físicos escolares 

ou não, que possam ser utilizados 

pelo público-alvo do programa.

Desta forma, visando a atender 

crianças e adolescentes com idades 

entre 7 e 17 anos e garantir a esses 

segmentos reforço escolar, alimen-

tação, aulas de esporte educacional 

e noções de saúde, foram formados 

180 núcleos, com investimentos de 

R$ 3,7 milhões. 

PROGRAMA PINTANDO A 
LIBERDADE

Dirigido aos internos das 

penitenciárias Major César Oliveira, 

Irmão Guido e Regional de Espe-
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rantina, o programa Pintando a 

Liberdade busca a ressocialização 

e profi ssionalização dos detentos 

através da utilização da mão de 

obra deles na produção de material 

esportivo.

É importante ressaltar que, 

com o programa, os detentos têm 

suas penas reduzidas em um dia a 

cada grupo de três dias trabalhados 

na confecção de material esportivo, 

sendo remunerados de acordo com 

a produção.

Nesse sentido, 103 detentos 

produziram 4.950 bolas e 10 redes 

de futebol, que foram doadas para 

associações, federações, escolas e 

instituições governamentais e não 

governamentais.

PROGRAMA BOLSA ATLETA FIEL

O Governo oferece apoio 

fi nanceiro aos atletas piauienses 

que demonstrem potencial e 

desempenho satisfatórios em níveis 

estadual, nacional e internacional.

O Programa Bolsa Atleta Fiel 

contempla as diversas modalidades 

esportivas individuais e coletivas. 

Em 2010, foram concedidas bolsas 

a 40 atletas, distribuídos entre 10 

modalidades.

PROGRAMA ESPORTE E LAZER 
NA CIDADE

Através do Programa Esporte 

e Lazer na Cidade são oferecidas 

atividades esportivas e de lazer 

para todas as faixas etárias. No ano 

de 2010, com  investimentos de R$ 

1,6 milhão, foram realizados 14.924 

atendimentos com atividades 

desportivas e recreativas, apresen-

tação de danças folclóricas, teatro, 

palestras, exposições, dentre out-

ros.

COPA PIAUIENSE DE FUTEBOL 
AMADOR

Realizada anualmente, a Copa 

Piauiense de Futebol Amador pro-

move grande movimentação de 

atletas em todo o Estado. Partici-

pam deste que é o mais numeroso 

evento esportivo do Piauí, jogadores 

de 150 municípios. Neste ambiente 

de competição, podem ser reve-

lados novos talentos e destaques 

no cenário esportivo piauiense. 

No ano de 2010, a parce-

ria realizada entre o Governo do 

Estado e o Banco do Nordeste gar-

antiu o fi nanciamento do evento, 

que congrega em torno de 1,8 mil 

atletas, técnicos, árbitros e dirigen-

tes. O investimento realizado foi de 

R$ 240 mil, numa relação de custo/

benefício altamente favorável.

TERRITÓRIOS NÚCLEOS

Território Planície Litorânea 3

Território dos Cocais 18

Território Vale do Rio Guaribas 13

Território Vale dos rios Piauí e Itaueiras 12

Território Chapada das Mangabeiras 7

Território Serra da Capivara 15

Território Carnaubais 7

Território Vale do Sambito 11

Território Vale do Rio Canindé 22

Território Tabuleiros do Alto Parnaíba 4

Território Entre Rios 71

Fonte: FUNDESPI

NÚCLEOS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - 2010

Fonte: FUNDESPI

Modalidades
Bolsas 

Oferecidas

Judô 8

Natação 6

Atletismo 6

Taekwondo 2

Tênis de Mesa 2

Ciclismo 2

Badminton 2

Boxe 2

Esportes Olímpicos 6

Esportes Paraolímpicos 4

DISTRIBUIÇÃO DE BOLAS PARA
 ATLETA -2010
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CAMPEONATO DE FUTEBOL 
FEMININO

O Campeonato de Futebol 

Feminino é uma versão feminina 

da Copa Piauiense de Futebol Ama-

dor, pois contempla a categoria 

feminina deste esporte no Piauí. 

Em 2010, pelo menos 1.000 mulhe-

res desportistas participaram do 

evento.

SELETIVA ESTADUAL PARA OS 
JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS

A Seletiva Estadual para os 

Jogos Escolares Brasileiros reúne 

alunos das redes públicas federal, 

estadual, municipal e particular.

No ano de 2010, 1.600 pessoas 

participaram da etapa estadual, 143 

da etapa nacional na categoria de 12 

a 14 anos, e 155 da etapa nacional 

na categoria de 15 a 17 anos.

APOIO ÀS INICIATIVAS 
ESPORTIVAS

Foram investidos R$ 923,2 

mil na organização de eventos 

esportivos, destinados a todos os 

piauienses. Os recursos também se 

prestaram a apoiar federações de 

diversas modalidades, associações 

comunitárias, escolinhas e centros 

de convivências de idosos na reali-

zação de atividades esportivas.

Dentre os eventos apoiados, 

destaca-se a Volta da Cajuína, que 

vem crescendo a cada ano e repre-

senta a etapa fi nal das seletivas 

locais para a Corrida de São Silvestre.

OBRAS EM INFRAESTRUTURA 
DESPORTIVA

A construção e reforma de 

instalações esportivas (ginásios, 

quadras poliesportivas e campos 

de futebol) garantem a consoli-

dação da prática esportiva e de 

lazer em todos os municípios do 

Estado.

Fonte: FUNDESPI

Ação Municípios Benefi ciados Valor Total Aplicado (R$ 1)

Construção e Reforma de Quadras Esportivas Prata do Piauí, Brasileira, Brejo do Piauí, São Julião, Conceição do Canindé, 

Lagoinha do Piauí, Floresta, Monsenhor Gil, Campinas do Piauí, Simplício 

Mendes, Isaías Coelho, São João da Serra, Santa Cruz dos Milagres, Nova Santa 

Rita, Curralinhos, Paes Landim.

1.658.665

Construção de Campos de Futebol Teresina, Brasileira, Joaquim Pires, São Gonçalo, Nossa Senhora de Nazaré, 

Castelo do Piauí, Cabeceiras, Prata do Piauí, Cajazeiras, Juazeiro do Piauí, Júlio 

Borges, Lagoa do Barro, Baixa Grande do Ribeiro, Bela Vista do Piauí, Arraial.

2.262.590

Construção e Reforma de Ginásios Poliesportivos Lagoa do Barro, Campo Alegre do Fidalgo, Luzilândia, Passagem Franca, Jatobá, 

Paes Landim, Caracol.

798.894

Manutenção de Espaços Públicos Desportivos Santa Cruz do Piauí 146.238

OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESPORTIVA - 2010

TORCIDA - Copa Piauiense de Futebol Amador movimenta milhares de pessoas em todo o Estado

FUTEBOL FEMININO - Copa valorizou a presença da 

mulher em um esporte antes só masculino
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O Estado do Piauí trabalha 

para tornar os serviços de saúde 

mais acessíveis, humanizados, reso-

lutivos e capazes de dar respostas 

às distintas demandas por mais 

qualidade de vida. Nesse sentido, a 

assistência à saúde teve expressivo 

aumento na cobertura de serviços.

Tem-se implementado um 

conjunto de programas que, a 

médio e longo prazo, vai ampliar a 

cobertura dos serviços e das ações 

de vigilância sanitária e epidemi-

ológica; intensifi car o controle e 

avaliação, principalmente, com a 

institucionalização da auditoria e 

regulação; e fortalecer o controle 

social e participação da comuni-

dade.

Dando continuidade ao 

conjunto de compromissos assu-

midos pelo Governo do Estado a 

partir de 2003, o ano de 2010 foi 

marcado por um expressivo movi-

mento voltado para a concreti-

zação dos eixos prioritários na área 

da saúde: a) fortalecer o processo 

de regionalização; b) consolidar 

a descentralização dos serviços 

de saúde ainda sob a gestão 

estadual, para a gestão munici-

pal; c) ampliar a acessibilidade da 

população aos serviços e ações de 

saúde; d) qualificar o processo de 

gestão das ações e serviços sob a 

gestão municipal; e) humanizar a 

prestação de serviços de saúde; 

f ) fortalecer a Atenção Básica à 

Saúde por meio da estratégia da 

saúde; g) melhorar os indicadores 

de saúde priorizados no Pacto 

pela Vida; h) fortalecer o exercício 

SAÚDE PÚBLICA
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do controle social e a gestão par-

ticipativa no âmbito dos serviços e 

das ações de saúde; e i) promover 

a modernização administrativa da 

Secretaria da Saúde.

Signifi cativos avanços foram 

alcançados e outros tantos estão em 

processo de consecução. Importa, 

portanto, dinamizar os processos e 

procedimentos para que sejam, efe-

tivamente, cumpridos os compro-

missos assumidos com a sociedade.

APOIO E ACOMPANHAMENTO 
DA ATENÇÃO BÁSICA NOS 
MUNICÍPIOS

No âmbito da Atenção Básica 

nos Municípios, o Piauí conta hoje 

com 1.089 equipes de Saúde da 

Família, 922 equipes de Saúde Bucal 

e 6.831 Agentes Comunitários de 

Saúde. Atualmente, 54 municípios 

do Estado têm serviços de atenção 

básica fornecidos pelos Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), 

que oferecem retaguarda espe-

cializada às Equipes de Saúde da 

Família.

Como meio de fortalecer 

a parceria com os municípios 

piauienses, foram realizados encon-

tros de articulação para a melhoria 

da cobertura da assistência e o 

cumprimento de metas para quali-

fi cação. 

Nos 224 municípios do 

Estado, foram avaliados, discutidos 

e pactuados indicadores do Pacto 

pela Vida à luz do Pacto pela Saúde; 

foi realizado o acompanhamento 

e monitoramento do Processo de 

Validação e Homologação do Pacto 

de Indicadores da Atenção Básica, 

dos quais 212 cidades concluíram 

a validação; e foi realizado ainda, 

o monitoramento de Bancos de 

Dados da Atenção Básica, através 

dos Sistemas de Informações em 

Saúde. Em outros 87 municípios 

foram realizados monitoramento e 

avaliação da aplicação do Piso de 

Atenção Básica (PAB) e Compen-

sação das Especifi cidades Regionais 

(CER).

Destacam-se, ainda, a imple-

mentação de programas de consci-

entização quanto à saúde e respeito 

à diversidade no ambiente escolar, 

levando mais informação e cidada-

nia aos jovens estudantes de todo 

o Estado. É o caso do Programa 

Saúde na Escola, levado a todos os 

municípios do Estado, com grandes 

ofi cinas temáticas. Houve também 

o Seminário Estadual sobre Diver-

sidades e Diferenças na Escola, que 

reuniu secretários Municipais de 

Saúde e de Educação, gestores e 

técnicos dos municípios contem-

plados com o Programa Saúde na 

Escola.

PROMOÇÃO DA SAÚDE DA 
CRIANÇA

A assistência à saúde da infân-

cia e juventude no Estado é feita, 

basicamente, pela assistência neo-

natal, prevenção e tratamento de 

doenças prevalentes na infância e 

adolescência, focando a prevenção 

e combate a situações de risco. O 

Estado cuida da saúde de crianças 

piauienses desde os seus primeiros 

momentos de vida. A assistência 

SAÚDE BÁSICA - Unidade Básica de Saúde no interior do Piauí: a saúde mais perto de quem mais precisa

CRIANÇA - O cuidado com a saúde de crianças e adolescentes é uma ação crescente no Estado do Piauí.
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neonatal é reconhecida pela sua 

amplitude e efi ciência. 

A formação dos servidores 

da saúde tem sido um dos prin-

cipais meios para garantir o 

bem-estar dos recém-nascidos. 

Em 2010, foram capacitados 134 

profissionais em curso de assistên-

cia neonatal método canguru, 

para equipes multiprofissionais 

atuantes na Maternidade Dona 

Evangelina Rosa e nos hospitais 

de Floriano, Picos, Parnaíba e 

Oeiras. Outros 57 profissionais da 

atenção básica foram capacitados 

em curso de Atenção Integrada às 

Doenças Prevalentes na Infância 

(AIDPI) no período neonatal.

O Piauí foi incluído em 2010 

na fase II do Programa Nacional de 

Triagem Neonatal (PNTN), com o 

intuito de monitorar o funciona-

mento e a qualidade dos postos 

de coleta da Triagem Neonatal e 

executar testes em recém-nascidos.

Foram instalados novos pos-

tos de coleta em quatro municípios 

que não tinham aderido ao pro-

grama, totalizando 222 municípios 

e 257 postos de coleta. O monito-

ramento das ações do programa já 

alcança 99 municípios e, a cada ano, 

a capacitação de técnicos se amplia 

para garantir uma maior efi ciência. 

Em 2010, foram capacitados 62 

novos profi ssionais e confecciona-

dos 10 mil folhetos informativos. 

Até outubro de 2010 já hav-

iam sido realizados 33.501 exames 

no Laboratório Central (LACEN), o 

que permite, com diagnóstico pre-

coce, condições de cura e/ou con-

trole de doenças eventualmente 

detectadas em nossas crianças, a 

partir de tratamento específi co, 

também disponibilizado em nossa 

rede pública hospitalar.

A intensificação das cam-

panhas de aleitamento materno 

teve reforço com a capacitação 

de profissionais em diversas áreas, 

inclusive de Manejo e Promoção 

do Aleitamento Materno na Aten-

ção Básica, para atuação em todo 

o Estado, bem como da formação 

de tutores da Rede Amamenta 

Brasil.

Ainda nos municípios de 

Teresina, Floriano, Picos, Parnaíba e 

São Raimundo Nonato foram elabo-

rados protocolos de atendimento 

nutricional a crianças menores de 

cinco anos e de fornecimento da ali-

mentação para gestantes e nutrizes 

na atenção básica; nas sedes dos 

territórios foram realizadas rodas 

de conversas sobre o Protocolo de 

Atendimento à Criança; sobre defi -

ciência de micronutrientes; e condi-

cionalidades da saúde no Programa 

Bolsa-Família.

Destacam-se, ainda, ofi cina 

sobre alimentação de crianças 

impossibilitadas de serem ama-

mentadas, e de avaliação técnico-

operacional sobre as ações de 

alimentação e nutrição para os 

coordenadores municipais de ali-

mentação e nutrição e operadores 

de sistemas.

PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS 
ADOLESCENTES E JOVENS

Uma nova forma de tratar a 

saúde dos adolescentes está sendo 

estruturada. No ano de 2010, o 

Governo apoiou a estratégia de 

implantação da Caderneta do Ado-

lescente, que orientará os jovens 

sobre os cuidados com a saúde e 

trará informações sobre direitos 

e deveres dispostos no Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Essa 

política deverá se estender a todas 

as cidades piauienses. Para a sua 

execução, 150 profi ssionais foram 

capacitados nos 11 Territórios de 

Desenvolvimento. 

A ação abrangerá ainda ado-

lescentes que cumprem medidas 

socioeducativas, com a capacitação 

de 90 profi ssionais em ofi cinas de 

implantação da Caderneta do Ado-

lescente nos municípios de Teresina, 

Parnaíba e Picos. Nesse último, as 

ações foram complementadas por 

rodas de conversas com gestores, 

membros do Ministério Público, 

juízes, profi ssionais de saúde e 

membros da sociedade civil.

Destaca-se, ainda, a assistên-

cia aos menores pelo Plano Opera-

tivo Estadual de Saúde Integral a 

Adolescentes em Confl ito com a 

Lei, supervisionado e monitorado 

pelo Governo do Estado.

TERAPIA DO BEM - Reabilitação de crianças e adultos é uma ação que inclui até mesmo o uso da pintura
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As políticas tornam-se, cada 

vez mais, participativas e trans-

parentes. Uma prova disso são as 

rodas de conversas, incentivadas 

pelo Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), que visam a aprofundar 

o diálogo entre o CNS e os Con-

selhos Estaduais e Municipais de 

Saúde, além de permitir a par-

ticipação de todos os interessados 

nas discussões sobre os temas de 

interesse do controle social. No ano 

de 2010, 88 profi ssionais da atenção 

básica participaram de rodas de 

conversas sobre o Protocolo Nutri-

cional nas diversas fases da vida nos 

territórios. Essa temática colabora 

com a implementação da Estratégia 

Nacional para Alimentação Com-

plementar Saudável (ENPACS), que 

já está sendo executada em Tere-

sina, Picos, São Raimundo Nonato, 

Floriano, Parnaíba e Guaribas.

PROMOÇÃO DA SAÚDE DA 
MULHER

A assistência à mulher é 

uma prioridade nos princípios que 

norteiam a atenção à saúde, tanto 

no âmbito do SUS quanto de acor-

dos internacionais, a exemplo das 

Metas do Milênio.

Nesse intuito, o planejamento 

familiar, os cuidados pré-natais, 

a prevenção e detecção precoce 

de cânceres e a minimização da 

mortalidade materna têm sido uma 

busca incessante de assegurar mais 

qualidade e longevidade à vida das 

piauienses.

No ano de 2010, os gestores 

públicos em saúde foram objeto de 

uma intensa sensibilização e orien-

tação sobre as normas e procedi-

mentos técnicos na área voltada à 

saúde da mulher, preconizados pelo 

Ministério da Saúde, com ênfase 

nos princípios da humanização e da 

qualidade da atenção. 

Os serviços de saúde volta-

dos à mulher foram reestruturados 

nos Hospitais Regionais, a partir 

dos princípios da Rede de Atenção, 

inclusive com reforço na aquisição 

de equipamentos, medicamentos 

e insumos básicos, para atender as 

áreas da atenção obstétrica e em 

situação de violência. De maneira 

complementar, para realizar um 

atendimento mais adequado, 

1.074 profi ssionais da saúde foram 

capacitados em diversas áreas da 

atenção à saúde da mulher, inclu-

sive de assistência em casos de 

violências.

O objetivo dessas políticas 

é reduzir a incidência de mortali-

dade e de outros agravos, através 

do monitoramento e avaliação dos 

indicadores de atenção básica, o 

que contribui para o redireciona-

mento e planejamento das ações 

com base nas necessidades regio-

nais e perfi l epidemiológico dos 

diversos agravos.

Em 2010, somente na Materni-

dade Dona Evangelina Rosa (MDER) 

foram atendidas 66.019 mulheres, 

sendo 49.527 de atendimento 

ambulatorial e 16.492 internações, 

das quais 12.137 resultaram em par-

tos. A taxa média de ocupação dos 

leitos foi da ordem de 89,32%. 

Ao longo do ano na MDER 

foram realizadas 308 palestras, com 

um público de 3.406 participantes, 

tratando de temas relevantes, 

tais como, aleitamento materno 

para mães gestantes, aleitamento 

materno para mães lactantes, orien-

tação para mães adolescentes, cui-

dados com o bebê, planejamento 

familiar e cuidados com a saúde 

bucal.

PROMOÇÃO DA SAÚDE DO 
HOMEM

As estatísticas confi rmam a 

maior incidência de doenças cardía-

cas, cânceres, diabetes, hipertensão, 

dentre outras moléstias, na popu-

lação masculina. Por isso, a cada 

três óbitos na população adulta, 

dois são de homens. Essa estatística 

faz com que a saúde do homem 

torne-se um grave pro-blema 

de saúde pública, que deve ter a 

atenção devida, com a busca de 

resolutividade apropriada, a partir 

de atendimentos ambulatoriais e 

procedimentos médico-cirúrgicos, 

quando da detecção de problemas.

No ano de 2010, o Governo 

do Estado buscou efetivar e forta-

lecer essa política, incorporando-a 

no Plano Estadual de Saúde. 

SAÚDE DO IDOSO - Cada vez mais tem sido ampliada a atenção para os idosos, que carecem de atenção especial
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Os gestores de saúde dos 

224 municípios piauienses foram 

informados das bases da Política 

Nacional de Atenção à Saúde do 

Homem, o que resultou na sua 

incorporação aos planos Munici-

pais de Saúde em Teresina e Piripiri. 

Observa-se que essa prática começa 

a se multiplicar nos municípios e 

tendem a ter uma atenção maior 

dos gestores municipais.

Outra forma de chamar a 

atenção para essa questão foram as 

campanhas educativas, a promoção 

de debates e a realização de progra-

mas televisivos para tratar sobre o 

tema e ampliar a sua divulgação no 

meio social.

PROMOÇÃO DA SAÚDE DO 
IDOSO

A promoção da saúde do 

idoso tem recebido atenção sis-

temática do poder público, a partir 

de um conjunto de ações do Gover-

no do Estado, em que se consideram 

aspectos fi siológicos, socioafetivos 

e políticos, buscando reduzir sua 

condição de vulnerabilidade.

Em 2010, avançamos na 

implementação e ampliação da 

Política Nacional de Atenção à 

Saúde do Idoso, distribuição e 

monitoramento da Caderneta de 

Saúde da Pessoa Idosa nos municí-

pios piauienses. 

Atualmente, 431 profi s-

sionais da saúde concluem suas 

capacitações em Saúde do Idoso, 

de acordo com a estratégia do 

Programa Saúde da Família. Ou-

tros 281 servidores que atuam na 

atenção básica (hospitais, vigilân-

cias epidemiológica e sanitária) de 

10 municípios piauienses foram 

sensibilizados e capacitados acerca 

da violência contra a pessoa idosa, 

suas manifestações, denúncias, 

notifi cação e papéis da rede de 

atenção e atendimento. Fez-se tam-

bém a capacitação de profi ssionais 

de saúde da rede básica, sobretudo 

médicos e enfermeiros.

A Escola Técnica do SUS 

(ETSUS), apoiada pelo Governo do 

Estado, capacitou 406 profi ssionais 

em conhecimentos sobre o enve-

lhecimento e saúde da pessoa 

idosa. São técnicos e/ou auxiliares 

da atenção básica e de institui-

ções de longa permanência de 

municípios dos Territórios Planície 

Litorânea (11), Entre Rios (31) e Vale 

do Rio Guaribas (38),  desenvol-

vendo habilidades para o cuidado e 

assistência.

Seguem as campanhas de 

vacinação contra gripe, com grande 

cobertura sobre o público da ter-

ceira idade. Em 2010, houve ainda 

a imunização contra a Infl uenza A 

H1N1, benefi ciando cerca de 231 

mil pessoas acima de 60 anos, com 

cobertura de 84%.

PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL

O acesso da população às 

ações de prevenção foi ampliado 

através do tratamento e controle 

das doenças bucais, além de ações 

individuais e coletivas baseadas em 

promoção, prevenção e recupe-

ração da saúde bucal por meio de 

intervenções efetivas.

As prioridades estabelecidas 

no ano de 2010 foram: a) orientação 

técnica aos municípios na qualifi -

cação e ampliação das Equipes de 

Saúde Bucal na Estratégia Saúde da 

Família; b) implantação de Labo-

ratórios de Prótese Dentária; e c) 

supervisão, monitoramento e aval-

iação quanto ao correto funciona-

mento das Equipes de Saúde Bucal.

No exercício, foram creden-

ciadas equipes de Saúde Bucal nas 

modalidades I e II e implantados 

Laboratórios de Prótese Dentária 

nos municípios de Cristalândia (1), 

Curimatá (1), Gilbués (2), Elesbão 

Veloso (2), Monsenhor Gil (2) e 

Regeneração (1).

A disponibilização das próte-

ses promove melhoria da qualidade 

de vida da população carente, 

elevando a sua autoestima. Trinta 

e um Laboratórios Regionais de 

Prótese Dentária foram implantados 

nos municípios de Agricolândia, Ala-

goinha do Piauí, Barras, Bela Vista do 

GENTE IMPORTANTE - Nunca como no atual Governo se trabalhou tanto em atendimento em fi sioterapia
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Piauí, Belém do Piauí, Brejo do Piauí, 

Caldeirão Grande do Piauí, Campo 

Maior, Francisco Macedo, Gemini-

ano, Isaías Coelho, Itaueira, Jacobina 

do Piauí, Lagoa do Sítio, Madeiro do 

Piauí, Massapé do Piauí, Miguel Alves, 

Oeiras, Passagem Franca, Patos do 

Piauí, Paulistana, Piracuruca, Porto, 

Regeneração, São Gonçalo do Gur-

guéia, São João da Serra, São João do 

Piauí, São José do Divino, São Pedro 

do Piauí, Simões e Valença do Piauí. 

Cirurgiões-dentistas, auxilia-

res e técnicos de Saúde Bucal dos 

Territórios Tabuleiros do Alto Par-

naíba, Vale dos Rios Piauí e Itaueiras 

e Vale do Rio Guaribas receberam 

capacitação em Biossegurança e 

Manifestações Bucais em Doenças 

Transmissíveis. Esses profi ssionais 

já contribuem diretamente para 

a melhoria dos serviços em 30 

municípios de suas regiões.

SAÚDE MENTAL

A saúde mental tem sido 

abordada sob uma ótica diferen-

ciada, com mais atenção e respeito 

às pessoas com distúrbios, que 

precisam de uma assistência ampla. 

Essa assistência não se restringe ao 

tratamento nas unidades de saúde. 

O Estado acredita em um novo 

modelo em fase de implantação, 

consonante com a Política Nacional 

de Saúde Mental e de enfrenta-

mento às drogas.

Em 2010, o Estado reorgan-

izou a sua Rede de Saúde Mental, 

com a ampliação da rede substi-

tutiva extra-hospitalar de Teresina, 

onde foram implantados 2 Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS) e 2 

Serviços Residenciais Terapêuticas 

(SRT). No interior do Estado, os 

municípios de Simplício Mendes, 

Cocal e Pedro II foram contem-

plados com os CAPS. Estão em 

processo de implantação mais 5 

unidades nos municípios de Buriti 

dos Lopes, Teresina, São Miguel do 

Tapuio e Amarante.

Ainda na capital, os hospitais 

da Primavera e do Mocambinho 

prestam atendimentos específi cos 

para esse público. O Hospital do 

Mocambinho, considerado refe-

rência em serviço hospitalar  no 

combate ao álcool e outras drogas, 

principalmente nas ações de 

enfrentamento ao crack, foi con-

templado com a implantação de 

um Consultório de Rua. O modelo 

tem um atendimento mais sensível, 

de vinculação direta aos usuários 

ou pessoas em situação de risco, 

encaminhando-as, quando o caso 

exige, a uma equipe de Saúde da 

Família ou CAPS para que ele receba 

o apoio adequado.

É importante lembrar o caráter 

aberto e comunitário do novo 

modelo de atendimento às pessoas 

com transtornos mentais ou com 

dependência química. Diante disso, 

o Governo tem estimulado o Pro-

grama de Volta para Casa, retirando 

os pacientes de asilos ou ambientes 

pouco favoráveis à sua recupe-

ração, devolvendo-lhes mobilidade 

e cidadania. Essas práticas estão 

de acordo com as recomendações 

da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e da Organização Pan-Ameri-

cana de Saúde (OPAS). 

O Piauí tem investido num 

programa de formação permanente 

com capacitações para equipes 

multiprofi ssionais de saúde mental 

de diversos CAPS, dos Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF) e 

dos Hospitais Gerais. Em 2010, foram 

capacitados cerca de 1.000 profi s-

sionais da área de saúde mental. 

O cuidado na formação tam-

bém se estende ao monitoramento 

e avaliação das políticas de saúde 

mental, com o acompanhamento 

e supervisão constante da rede de 

saúde mental do Estado, a exemplo 

do que ocorreu em 28 CAPS, nos 

Territórios Carnaubais; Tabuleiros do 

Alto Parnaíba; Chapada das Mang-

abeiras; Vale do Guaribas; Planície 

Litorânea; Entre Rios; Vale do Can-

indé, Serra da Capivara e Cocais.

COMBATE AO TABAGISMO

O cigarro é uma questão de 

saúde pública importante. O con-

trole do tabagismo deve ser tratado 

sob os aspectos social, econômico 

e legal. Assim, educação, conscien-

tização e uma legislação adequada VACINAÇÃO - O Estado manteve campanhas de imunização, sobretudo para crianças e idosos
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podem inibir o consumo e mini-

mizar os prejuízos causados pelo 

uso contínuo desta droga lícita.

Os males causados pelo 

fumo atingem não somente aos 

usuários diretos, mas a todos no seu 

entorno, causando danos quase 

sempre irreparáveis à sua saúde. A 

prevenção faz com que se assegure 

uma vida mais longa, mais saudável, 

menores gastos individuais no con-

sumo de cigarros, e públicos tanto 

em custeios médicos e/ou aposen-

tadorias precoces.

O Governo busca o fortaleci-

mento da rede de controle através 

do Comitê Estadual de Controle 

do Tabagismo que articula diversas 

entidades públicas e privadas para o 

enfrentamento do agravo, a fi m de 

diminuir a prevalência de fumantes 

no Estado a partir da capacitação 

de profi ssionais para a prevenção e 

tratamento.

Foram qualifi cados 135 profi s-

sionais da atenção básica para o 

tratamento do fumante, que devem 

atuar em 47 municípios do Estado, 

com grande poder de mobilização 

e articulação da população, que se 

complementa com a realização de 

campanhas educativas acerca dos 

malefícios do tabaco, das medidas 

de prevenção e controle.

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

 Assistência farmacêutica do 

Estado tem evoluído ano após ano. 

Atualmente, o Estado dispõe de 140 

tipos de medicamentos especiais 

para 148 patologias. Somente no 

exercício 2010, 10.783 pacientes 

foram contemplados com medi-

camentos, em um total de 79.564 

CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - 2010

TIPO PÚBLICO-ALVO Nº DE DOSES % DE COBERTURA

Pólio crianças de 01 a 04 anos 266.574 (1ª etapa) 90.17

267.110 (2ª etapa) 90,35

Polio+Inativa +Hexa crianças < de 1 ano 35.931 81,92

Tetra+Penta+Hexa crianças < de 1 ano 36.353 82,88

Rotavirus crianças < de 1 ano 30.053 68,52

BCG + BCG comum crianças < de 1 ano 38.160 87

Hepatite+Penta+Hexa crianças < de 1 ano 35.668 81,32

Infl uenza Pandêmica (h1n1) Trabalhadores de saúde 38.562 94,31

gestantes de 10 a 49 anos 46.025 73,86

portadores de doenças crônicas  337.587 106,38

crianças de 02 a 05 anos 109.682 138,93

adultos de 20 a 29 anos  592.611 94,19

adultos de 30 a 39 anos  359.653 82,83

adultos > de 60  anos 231.398 83,58

Triplice Viral crianças  de 1 ano 36.344 82,86

Febre Amarela crianças < de 1 ano 35.746 81,50

Fonte: SESAPI
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atendimentos.

De maneira complementar, a 

Farmácia Popular amplia o acesso 

a medicamentos essenciais à pro-

teção individual e familiar.

O Estado do Piauí dispõe de 

8 unidades de Farmácias Populares, 

das quais, 3 estão no interior e 5 na 

capital, onde estão disponíveis 96 

medicamentos de qualidade a um 

custo até 90% inferior ao preço de 

mercado. Em média são feitos 100 

mil atendimentos/ano. 

ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA

A Coordenação de Atenção 

à Saúde da Pessoa com Defi ciência 

(CAPD) foi criada com a fi nalidade de 

promover ações que proporcionem 

o desenvolvimento da capaci-

dade funcional e desempenho 

humano desse público. Tais ações 

contribuem para a inclusão plena 

em todas as esferas da vida social, 

além de permitirem proteção a este 

segmento. Também se prestam a 

prevenir agravos que determinem 

o aparecimento de defi ciências. 

Assim, buscou-se ampliar a 

Rede Estadual de Reabilitação Física 

(RERF), garantindo o funcionamento 

e a qualidade dos seus serviços, com 

a capacitação dos seus profi ssionais, 

entre eles, 150 fi sioterapeutas.

No ano de 2010, a referida 

Rede foi ampliada para 40 serviços 

de reabilitação nos diversos níveis 

de complexidade, com a implan-

tação de 8 novos serviços em Cocal, 

Curimatá, Elesbão Veloso, Regen-

eração, Miguel Alves, Barras, São 

Julião e Oeiras.

Foi concedido auxílio à loco-

moção, através da concessão de 

órteses/próteses e outros meios 

auxiliares de locomoção, totali-

zando 2.405 unidades. 

PREVENÇÃO E CONTROLE DAS 
DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS

No ano de 2010, as ações de 

vigilância epidemiológica foram 

marcadas pela descentralização 

para as Secretarias Municipais de 

Saúde, redirecionando as atividades 

para o nível local.  O fortalecimento 

dos Sistemas Locais de Saúde, além 

de dotar os municípios de autono-

mia técnica e gerencial para o trata-

mento mais realístico dos proble-

mas de sua área de abrangência, 

possibilita avanços expressivos no 

processo de consolidação do uso 

da Epidemiologia no Sistema Único 

de Saúde (SUS).

Com isso, a relação do Estado 

com o município se intensifi ca, 

cabendo-nos uma grande respon-

sabilidade na operacionalização 

e promoção da vigilância em 

saúde. Desta forma, as campanhas 

de sensibilização, mobilização e 

operacionalização de vacinação 

alcançaram os diversos territórios, 

envolvendo a totalidade dos 

municípios piauienses, tanto no 

cumprimento das campanhas anu-

ais de vacinações regulares, quanto 

de eventuais endemias circunstan-

ciais, como foi o caso da Infl uenza 

A (H1N1) que exigiu um esforço 

do poder público para o seu con-

trole, evitando assim uma situação 

epidêmica.

No exercício, foram realizados 

seminários envolvendo todos os 

municípios do Estado sobre Estraté-

gias de Operacionalização da Vaci-

nação contra a H1N1; implantação 

das vacinas pneumocócica 10 e 

meningocócica C; além da mobili-

zação nos 11 territórios durante as 

campanhas anuais de vacinações 

(pólio, idoso e raiva canina).

Foram mobilizadas as Regio-

nais de Saúde, municípios e socie-

dade civil para as 7 etapas de vaci-

nações contra a H1N1, incluindo 

profi ssionais de saúde, gestantes e 

crianças menores de 2 anos, pes-

soas de 20 a 29 anos, de 30 a 39 

anos, portadores de doenças crôni-

cas, idosos com mais de 60 anos 

sem doenças crônicas e crianças de 

2 a 5 anos.

AÇÃO CONTRA AS DST/AIDS

O Programa Estadual de Con-

trole das DST/AIDS vem realizando 

trabalho em consonância com as 

diretrizes e metas do programa 

nacional, com vistas nos aspectos 

sociais e nos direitos humanos. Tem 

como missão diminuir a vulnerabi-

lidade da população do Estado do 

Piauí em adquirir DST e HIV/AIDS, 

buscar a melhoria na qualidade de 

FARMÁCIA POPULAR - Acesso facilitado à medicamentos essenciais às familias mais carentes do Estado
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vida das pessoas afetadas; reduzir 

o preconceito, a discriminação e os 

demais impactos sociais negativos 

das DST/HIV/AIDS, através de políti-

cas públicas pautadas pela ética 

e compromisso com a promoção 

da saúde e da cidadania, em con-

sonância com os princípios do SUS. 

Em 2010, além da compra 

de insumos para a prevenção e de 

equipamentos laboratoriais para 

apoio ao diagnóstico das DSTs, o 

Governo atuou intensivamente em 

campanhas educativas de preven-

ção, promoção e proteção através 

da realização de ofi cinas, seminários 

e outras modalidades educativas 

voltadas à população em geral e 

aos profi ssionais de saúde. 

As ações de assistência, diag-

nóstico e tratamento se fi zeram 

pela aplicação de testes disponibi-

lizados à população em geral e à 

população carcerária, pela compra 

de medicações para as infecções 

oportunistas, tratamento de DST, e 

pela compra de leite (fórmula láctea 

infantil para crianças soropositivas). 

Foram implementadas capa-

citações para profi ssionais de saúde, 

para nivelamento das informações, 

ampliação do teste anti-HIV e quali-

fi cação do diagnóstico, o que pro-

move um acompanhamento mais 

humanizado a todas às pessoas que 

vivem com AIDS, e o conjunto de 

pessoas sujeitas à contaminação. 

Teve destaque a parceria 

com a Organização da Sociedade 

Civil (OSC) através de edital elabo-

rado para concorrência pública 

das ONGs, com propostas para o 

enfrentamento da epidemia de 

AIDS no Estado, apoio aos movi-

mentos sociais para participação 

de seus representantes em eventos 

regionais e nacionais, confecção e 

reprodução de material educativo 

voltado à população específi ca por 

segmento (gays, travestis, lésbicas, 

prostitutas, comunidade de ter-

reiros e rede de pessoas vivendo 

com AIDS), apoio no planejamento 

e realização de ações conjuntas da 

gestão e controle social.

PROGRAMA DE COMBATE À 
HANSENÍASE

Em 2010, o Programa Estadual 

da Hanseníase intensifi cou as ações 

de capacitação para profi ssionais 

de saúde para o diagnóstico pre-

coce e vigilância dos contatos que 

contribuem de forma efetiva para 

o controle da doença no Estado, 

como também tem somado esfor-

ços na implementação da avaliação 

dos graus de incapacidades físicas 

(danos neurais) na busca de uma 

redução das formas incapacitantes 

da doença.

Além das campanhas de 

comunicação e educação, foram 

realizadas ofi cinas de planejamento 

estratégico para controle da 

hanseníase no Piauí; reuniões para 

organização do fl uxo de distribuição 

de hansenostáticos e regularização 

do cadastro e profi ssionais médi-

cos para prescrição da Talidomida; 

reuniões do Programa de Controle 

da Hanseníase em 7 dos 11 Terri-

tórios, focando as ações desenvolvi-

das e indicadores pactuados.

Diversos cursos de capaci-

tação preventivos ou de trata-

mento alcançaram tanto gestores 

de saúde, profi ssionais da área e a 

sociedade civil, a exemplo das equi-

pes de saúde da família, conselhei-

ros estaduais e municipais, jornalis-

tas, radialistas, professores das redes 

públicas estaduais e municipais, 

dentre outros.

CONTROLE DA TUBERCULOSE

Em 2010, a política nacional 

de controle da tuberculose adotou 

novo esquema de tratamento e 

novas recomendações de acom-

panhamento e vigilância dos casos 

no Brasil. Desta forma, o Programa 

Estadual de Controle da Tubercu-

lose vem trabalhando intensamente 

para a implementação desse novo 

método em todos os territórios de 

desenvolvimento, que receberam 

as capacitações necessárias para 

seguimento das novas orientações 

do Ministério da Saúde. 

Trata-se de um processo 

contínuo e que depende muito da 

organização da rede assistencial de 

saúde do Estado. Assim, as ações 

estão sendo planejadas e desenvolvi-

das de forma articulada com outras 

áreas técnicas parceiras e comple-

mentares da atenção integral.

Dentre as ações de assistên-

cia, diagnóstico e tratamento, 

destacam-se:

• Implantação do novo sis-

tema de tratamento da tuberculose 

com capacitação para profi ssionais 

da atenção básica dos 11 territórios 

de desenvolvimento;

• Capacitação de enfermeiros 

para a realização de PPD contemp-

lando municípios prioritários de 

maior incidência em tuberculose;

• Apoio na participação de 

gestores e técnicos da saúde em 

treinamentos, capacitações e even-

tos sobre o tema dentro e fora do 

Estado;

• Descentralização da cultura 

(diagnóstico de tuberculose e 

resistência); MELHOR - Obras melhoram estrutura de hospitais
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• Supervisão nas ações do 

Programa de Controle da Tubercu-

lose e no Sistema de Informação 

(Sinan).

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
AMBIENTAL 

O foco das ações de saúde 

ambiental é reduzir a morbimor-

talidade da população, através da 

prevenção, redução e mitigação 

dos riscos à saúde, causados por 

fatores de risco de origem biológica 

(endemias e zoonoses) ou não 

biológicos (água, ar e solo). 

Buscou-se, no ano de 2010, a 

ampliação da descentralização do 

serviço, a exemplo da implantação 

de laboratório para as macror-

regiões de Floriano e Picos, do 

cadastramento de áreas com popu-

lação exposta a solo contaminado, 

já realizado em 51 municípios, bem 

como da aplicação de instrumentos 

de monitoramento da qualidade do 

ar em 11 municípios do Estado.

No controle das Zoonoses, 

foram investigados 100% dos casos 

de raiva em animais domésticos 

(cães e gatos), bem como moni-

torados casos de raiva em outros 

animais. Realizou-se o monitora-

mento de ocorrência de casos de 

leptospirose e agressão por animais 

peçonhentos.

No combate às endemias, 

destacam-se as seguintes ações:

• Aquisição de materiais de 

consumo de laboratório;

• Manutenção da regulari-

dade de abastecimento de 100% 

das regionais de saúde com insu-

mos estratégicos (praguicidas 

e adulticidas) para combate às 

endemias (dengue, chagas, leish-

maniose e malária); 

• Aquisição e distribuição de 

equipamentos de proteção indi-

vidual;

• Aquisição de capas para 

vedação de reservatórios domicili-

ares; 

• Confecção de materiais 

educativos; 

• Pactuação, supervisão, 

monitoramento, treinamento, apoio 

técnico às regionais e a municípios 

para o desenvolvimento das ações 

de combate e controle das endem-

ias;

• Investigação de casos de 

morbidade e mortalidade; controle 

dos dados produzidos e divulgação 

de resultados dos casos notifi cados.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

As ações de vigilância sa-

nitária vão além das inspeções para 

licenciamento de estabelecimen-

tos. Em 2010, foram realizadas análises 

de produtos, emitidos pareceres 

técnicos, feitos acompanhamento e 

controle de estruturas físicas, de estru-

turas de estabelecimentos comerciais 

e industriais, bem como de serviços 

de saúde, buscando o maior controle 

de infecção hospitalar.

Os programas de capacitações 

são uma constante e têm alcançado 

um número maior de municípios e 

participantes. O exemplo disso são 

os cursos em Inspeção de Produtos 

e Serviços, Investigação de Surto 

e Boas Práticas de Fabricação de 

Alimentos, com público de 200 

técnicos das vigilâncias sanitárias 

municipais. Destaca-se também o 

I Curso de Aperfeiçoamento em 

Vigilância Sanitária, cujos técnicos 

estão aptos a executar ações de 

média e alta complexidade, con-

templando 60 municípios que 

pactuaram com os outros membros 

federados a Política Nacional de Vig-

ilância Sanitária. 

Nesses municípios foi implan-

tado o Sistema Nacional de Vigilân-

cia Sanitária (SINAVISA), que serve 

de ferramenta ofi cial para acom-

panhamento fi nanceiro e de gestão 

das ações de Vigilância Sanitária. 

Realizaram-se Ofi cinas de 

Elaboração de Plano de Ação de 

Vigilância Sanitária, com a par-

ticipação de 90 municípios, bem 

como o acompanhamento e 

monitoramento do Plano de Ação 

nos 60 municípios pactuados, con-

tribuindo para a padronização das 

informações.

Destaca-se ainda a realização 

de eventos como o II Encontro 

Piauiense de Vigilância Sanitária, a I 

Jornada Piauiense em Saúde do Tra-

balhador e a I Jornada de Pesquisa 

Científi ca em Vigilância em Saúde, 

com participação de 500 técnicos 

das Visas Municipais, profi ssionais 

de saúde de 70 municípios.

INFRAESTRUTURA HOSPITALAR

Em 2010, foram feitos investi-

mentos  na infraestrutura de saúde 

do Piauí. Com recursos do Tesouro 

PREVENÇÃO  - O Estado manteve contínuo esforço ao combate de endemias como a dengue 
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Estadual e conveniados com a União, 

realizaram-se obras de construção, 

reforma e ampliação em diversas uni-

dades de saúde, em todos os territórios 

de desenvolvimento do Estado. 

Nas obras de construção, 

os recursos somaram cerca de 

R$ 59,5 milhões. Algumas des-

sas já foram concluídas, como 

a Unidade de Fisioterapia de 

Luzilândia, e as Unidades Básicas 

Avançadas de Saúde de Aroeiras 

do Itaim, Belém do Piauí, Campi-

nas do Piauí, Murici dos Portelas e 

Vera Mendes.

Estão em fase inicial de con-

strução as Unidades Básicas de Saúde 

dos municípios de Colônia do Gur-

guéia, João Costa e São Gonçalo do 

Gurguéia. Já os municípios de Bonfi m 

do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo, 

São Lourenço do Piauí, São Luis do 

Piauí, Tamboril do Piauí e Várzea Branca 

terão, brevemente, as suas Unidades 

Básicas Avançadas de Saúde.

Estão em execução, ainda:

• Construção de Unidades 

Básicas de Saúde da Família em 

Joaquim Pires, Luzilândia e São 

Pedro do Piauí;

• Construção de Unidade 

Básica Avançada de Saúde  em 

São João da Canabrava;

• Construção do Hemonúcleo 

em  Picos;

• Construção de Unidades 

Básicas de Saúde da Família nos 

municípios de Buriti dos Montes, 

Campo Maior, Castelo do Piauí, 

Inhuma, Luís Correia, Nazária do 

Piauí, Regeneração, São Gonçalo 

do Piauí, São Miguel do Tapuio e 

Valença do Piauí;

• Construção de Unidades 

Básicas Avançadas de Saúde em 

Boa Hora, Cocal dos Alves, Juazeiro 

do Piauí e Lagoa do São Francisco;

• Construção de Unidade de 

Pronto Atendimento em Floriano.

Nas obras de reforma e me-

lhoria, a previsão de aplicação de 

recursos em 2010 é da ordem de 

aproximadamente R$ 31,5 milhões. 

Já foram concluídas nas seguintes 

unidades:

• Centro de Referência em 

Saúde do Trabalhador (Cerest), em 

Parnaíba;

• Hospital Estadual Júlio 

Hatham (reforma e urbanização), 

em Esperantina;

• Hospital de Luzilândia;

• Hospital Dr. José de Brito 

Magalhães, em Piracuruca;

• Hospital Regional Chagas 

Rodrigues (implantação de UTI), em 

Piripiri;

• Hospital Regional, em 

Campo Maior;

• Hospital Local Pedro Vas-

concelos (reforma e urbanização), 

em Miguel Alves;

• Hospital Justino Luz (sala de 

raios-X) em Picos;

• Casa de Parto (implantação 

da lavanderia), em São Francisco de 

Assis do Piauí;

• Hospital Mãe Maria (reforma 

e ampliação), em Jurema;

• Hospital Getúlio Vargas 

(reforma das praças e fachadas), em 

Teresina;

• Maternidade Dona Evan-

gelina Rosa (centro cirúrgico), em 

Teresina;

• Instituto de Perinatologia 

Social (ambulatório), em Teresina;

• Hospital da Polícia Militar 

Dirceu Arcoverde, em Teresina.

Estão em andamento as se-

guintes obras: 

• Implantação de Unidade 

Básica Avançada de Saúde em 

Caraúbas do Piauí e Campo Largo 

do Piauí;

• Adequação das Unidades 

Municipais de Saúde para implan-

tação da Unidade Básica Avançada 

de Saúde, em Campo Largo do 

Piauí, Domingos Mourão, Lagoinha 

do Piauí, Massapê do Piauí, Pau 

D’Arco do Piauí, Pedro Laurentino, 

São João do Arraial e Sigefredo 

Pacheco;

• Construção da Unidade 

Básica Avançada de Saúde, em Mil-

ton Brandão;

• Ampliação do Centro Cirúr-

gico e Enfermarias Pediátricas, em 

Piripiri;

• Reforma do Hospital 

Regional, em Amarante;

• Reforma e adequação da 

Unidade Básica para adaptação da 

Unidade Básica Avançada de Saúde 

em Caridade do Piauí;

• Reforma do Hospital 

Regional Deolindo Couto, em Oei-

ras;

• Reforma Geral do Hospital 

Regional Manoel de Sousa Santos, 

em Bom Jesus;

• Reforma e Ampliação do 

Hospital Regional João Pacheco 

Cavalcante, em Corrente;

• Reforma e Ampliação da 

Administração e Centro Cirúrgico 

do Hospital Getúlio Vargas, em Te-

resina;

• Reforma e ampliação do 

Instituto de Doenças Tropicas Natan 

Portella (IDTNP), em Teresina;

• Anexo do Instituto de Doen-

ças Tropicais Natan Portella (IDTNP), 

em Teresina;

• Reforma Geral do Hospital 

Infantil Lucídio Portella, em Teresina;

• Recuperação do Espaço de 

Humanização do Hospital Areolino 

de Abreu, em Teresina;

• Reforma do Hemocentro, 

em Teresina;

• Reforma e ampliação da Uni-

dade Integrada do Mocambinho, 

em Teresina;

• Reforma de ambientes para 

implantação de laboratórios do 

LACEN e Bloco Administrativo, em 

Teresina. 

SORRISO - A saúde bucal também é prioridade
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A Assistência Social faz parte 

da política de seguridade universal, 

não contributiva, feita por meio de 

um conjunto integrado de ações 

de iniciativa pública e da sociedade, 

para atender às necessidades bási-

cas do cidadão.

A partir da Constituição 

de 1988 e, posteriormente com 

a aprovação da Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), em 1993, 

a Assistência Social passou a ser 

inserida no rol dos direitos sociais. 

Dentro das previsões legais, a Cons-

tituição proclama como direitos de 

todos: a educação, saúde, trabalho, 

moradia, lazer, segurança, previdên-

cia social, proteção à maternidade e 

à infância, além, é claro, da assistên-

cia aos desamparados.

Em vista disso, o Governo 

do Estado promove a descentrali-

zação político-administrativa com 

a participação popular, primando 

pela responsabilidade do Estado 

junto aos segmentos populacionais 

involuntariamente excluídos e esta-

belecendo programas de proteção 

à família, à maternidade, à infância, 

à adolescência e à velhice, à pro-

moção da integração ao mercado 

de trabalho, à habilitação, à reabili-

tação de pessoas com defi ciência, 

e à promoção de sua integração à 

vida comunitária.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

O Programa Proteção Social 

Básica propicia o desenvolvi-

mento comunitário e o processo 

de inclusão social com ações de 

proteção e promoção das famílias 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
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vulnerabilizadas, com o enfren-

tamento da pobreza, através da 

autonomia econômica e social 

dessas famílias em programas de 

inclusão produtiva.

Em 2010, foi realizada a ação 

de Inclusão Social, Digital e Produ-

tiva com a utilização de R$ 2,8 

milhões, benefi ciando 619 famílias 

através do projeto Economia 

Solidária, tornando-as aptas à ge-

ração de renda e inserção no mer-

cado de trabalho. Além disso, ainda 

benefi ciou 10.551 pessoas com 

cursos de informática, realizados 

no Caminhão Digital, e 1.284 com 

cursos de cabeleireiro, pedreiro 

predial e de corte e costura, realiza-

dos nos Caminhões Sociais Profi s-

sionalizantes.

Unidades Operacionais 

(Centros Sociais Urbanos e de 

Garantia da Cidadania) realizaram 

atividades socioeducativas, cul-

turais e esportivas, bem como 

capacitação, qualificação profis-

sional e campanhas educativas; 

expedição de documentos, den-

tre outros serviços. Nessa ação, o 

Governo do Estado despendeu R$ 

2,5 milhões em diversos municí-

pios.

Proteção Social Especial 

Centros de Referências e Uni-

dades de Abrigo em Tempo Inte-

gral têm sido as bases para prestar 

atendimento a segmentos sociais 

específi cos, organizar ações positi-

vas e afi rmativas de enfrentamento 

ao preconceito e combater o uso 

de substâncias químicas, o trabalho 

infantil e a exploração sexual de cri-

anças e adolescentes. Essas ações se 

constituem no programa Proteção 

Social Especial.  

Dentro deste programa 

construíram-se Centros de Inter-

nação Socioeducativa, para atender 

adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas. Os inves-

timentos em 2010 somaram R$ 2,8 

milhões. A construção do Centro de 

Internação Provisória está em pro-

cesso de fi nalização.

O Estado realizou outras 

ações, como reforma de centros 

socioeducativos, instalação do 

ambulatório do CEM, realização de 

cursos profi ssionalizantes e está-

gios remunerados e atividades de 

esporte, cultura e lazer nos ambi-

entes internos e externos do Centro, 

investindo R$ 1,1 milhão.

Com a implantação do Sis-

tema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE), o Go-

verno do Estado, em 2010, prestou 

assistência técnica aos municípios 

na construção e implementação 

do sistema socioeducativo (munici-

palização das medidas em meio 

aberto), além de proporcionar for-

mação inicial e continuada sobre a 

temática a criança e o adolescente 

para os servidores públicos, equipes 

das unidades executoras e conveni-

adas envolvidas no atendimento ao 

adolescente em confl ito com a lei. 

Em caráter excepcional, para 

atendimento a pessoas em estado 

de vulnerabilidade, foram concedi-

das passagens, cestas de alimentos, 

urnas funerárias e enxovais para 

recém-nascidos. Para tanto, foram 

utilizados em 2010 cerca de R$ 3 

milhões.

O Governo estimulou a for-

mação da cultura de respeito diante 

de casos de violência contra a pes-

soa idosa e ao público  LGBT (lésbi-

cas, gays, bissexuais e transexuais). 

Em razão disso, promoveu uma rede 

de proteção social atuante e o atendi-

mento nos Centros de Referência da 

Mulher e de Homossexuais.

O enfrentamento e combate 

ao uso de substâncias psicoativas 

(drogas) foi realizado a partir de 

ofi cinas de capacitação para edu-

cadores, agentes de saúde, con-

selheiros, técnicos da área jurídica 

e outros, com vistas à prevenção e 

tratamento de pessoas usuárias de 

substâncias psicoativas em todo o 

Estado.

Fortalecimento do Sistema 
Único da Assistência Social 
(SUAS)

A fi m de cumprir as diretrizes 

do Sistema Único da Assistência 

Social (SUAS) quanto à participação 

APOIO À MULHER - Trabalho, qualifi cação e cidadania para assegurar a autonomia feminina
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do Governo do Estado no fi nancia-

mento das ações socioassistenciais 

executadas pelos 224 municípios, 

foram disponibilizados recursos 

orçamentários através do Co-Finan-

ciamento de Ações da Proteção 

Social Básica e Proteção Social Espe-

cial, no valor de R$ 783 mil. 

A implantação e imple-

mentação do Sistema Único da 

Assistência Social têm por obje-

tivo adequar a gestão à atuação 

socioassistencial dos municípios às 

diretrizes do Suas. Em face disso, em 

2010, foram implantados 40 novos 

Centros de Referência da Assistên-

cia Social (CRAS), fortalecendo a 

rede de atendimento e supervisão 

pedagógica e capacitando atores 

sociais nas áreas de CRAS/PAIF, em 

serviços de convivência e ProJovem. 

DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO

Ações de desenvolvimento 

comunitário para geração de tra-

balho e renda deram-se através do 

fortalecimento de grupos produ-

tivos locais. Neste sentido, foram 

instaladas unidades produtivas para 

criação de galinha caipira em 16 

municípios.

Também, visando a melhorar 

a qualidade da alimentação das 

comunidades, bem como desen-

volver trabalhos em grupos de 

produção e aumentar a renda das 

famílias, foram implantadas hortas 

comunitária nos municípios de José 

de Freitas, Paes Landim, Barro Duro, 

Isaías Coelho, Nova Santa Rita e 

Manoel Emídio.  

Mesmo sem contrapartida 

fi nanceira direta, o Governo do 

Estado, através da Coordenadoria 

de Segurança Alimentar e Erradi-

cação da Fome, realizou o Monito-

ramento do Programa Bolsa-Família 

nos 224 municípios. Neste sentido, 

desenvolveu atividades em parceria 

com outros órgãos, para os quais 

disponibilizou diversos técnicos, 

tendo em vista fortalecer as instân-

cias de controle e democratização 

das informações sobre a execução 

do programa no Estado.

 

SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL

Segundo a Lei Orgânica de 

Segurança Alimentar e Nutricional 

(LOSAN), cabe ao poder público 

assegurá-la a todos. Para dar cum-

primento a esta missão o Go-verno 

do Estado formula, coordena e 

articula a implantação da Política 

Estadual de Segurança Alimentar 

e Nutricional, além de promover 

parceria com o setor privado e 

com as instâncias competentes 

em nível federal, municipal e com 

organizações não governamentais, 

com atuação e execução de diver-

sos projetos que visam assegurar o 

acesso à alimentação, à expansão 

da produção e ao consumo de 

alimentos saudáveis, à geração de 

emprego e renda, acesso à água e 

à energia elétrica; tudo sob a ótica 

da garantia do direito humano à 

alimentação adequada, da inclusão 

social e da conquista da cidadania 

pela população mais vulnerável.

Dentre as ações realizadas 

em 2010 está o fortalecimento do 

Consórcio e Segurança Alimentar e 

Desenvolvimento (CONSAD), que 

trabalha em busca da melhoria da 

qualidade de vida, a inserção de 

hábitos alimentares saudáveis, a 

garantia da segurança alimentar e 

a geração de renda, que benefi ciou 

220 famílias em 18 municípios do 

Baixo Parnaíba através da instalação 

de unidades de produção agroe-

cológicas integradas e sustentáveis.

O fomento ao Conselho de 

Segurança Alimentar habilitou 

200 pessoas de 54 municípios do 

Estado, dentre as quais gestores 

e conselheiros, para a implemen-

tação do Sistema de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SISAN) em 

seus municípios.

Os restaurantes populares 

asseguraram refeições prontas, 

de qualidade e com preço aces-

sível à população de baixo poder 

aquisitivo que realiza sua principal 

refeição fora do domicílio. Nas duas 

unidades de Teresina (Centro e 

Dirceu), os restaurantes populares 

RESTAURANTE POPULAR - Comida boa e a baixo custo chega ao Grande Dirceu, em Teresina
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forneceram diariamente cerca de 

1.600 refeições. Nesta ação, foi utili-

zado, em 2010, cerca de R$ 1 milhão.

Além disso, através da ação 

Multifuncionalidades do Restau-

rante Popular, foram realizadas 24 

ofi cinas e um debate acadêmico 

para o aperfeiçoamento da área de 

segurança alimentar e nutricional e 

manipulação de alimentos, capaci-

tando 716 pessoas em 23 municí-

pios.

Foram realizados três fóruns 

regionais sobre educação alimentar 

e controle social, com a partici-

pação de 300 pessoas em Uruçuí, 

Luís Correia e Parnaíba. Um veículo 

foi adquirido para dar suporte à 

atividade.

INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 
ÀS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIAS

O Piauí tem 17,6% de sua 

po-pulação com algum tipo de 

defi ciência, segundo aponta o IBGE 

(Censo 2000). Nos últimos anos, o 

Governo do Estado passou a pri-

orizar esse estrato da população, 

através do programa Inclusão e 

Acessibilidade às Pessoas com Defi -

ciências, cujas ações promovem a 

acessibilidade e a inclusão das pes-

soas com defi ciências para a con-

strução de uma sociedade inclusiva.

Tendo em vista a Promoção e 

Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Defi ciência, foram implantados 17 

Conselhos Municipais de Defesa 

dos Direitos das Pessoas com Defi -

ciências (COMUDES) em Barras, 

Corrente, Floriano, Luís Correia, Luz-

ilândia, Parnaíba, Pedro II, Picos, São 

Gonçalo do Piauí, Ipiranga do Piauí, 

Paulistana, São Raimundo Nonato, 

Uruçuí, São Pedro do Piauí, Regene-

ração, São João do Piauí e Teresina.

A capacitação técnico-cientí-

fi ca dos agentes foi feita através de 

nove fóruns, dos quais participaram 

aproximadamente 30 mil pessoas, 

nos municípios de Corrente, Picos, 

Uruçuí, Parnaíba, Oeiras, Espe-

rantina, Floriano, Campo Maior e 

Teresina. Nestes eventos presta-

ram-se informações sobre saúde, 

educação, acessibilidade, mercado 

de trabalho e garantia de direitos. 

Além disso, foram prescritos equi-

pamentos ortopédicos, como 

cadeiras de roda, órteses e próteses, 

benefi ciando 3 mil pessoas.

O Governo do Estado realizou 

e apoiou em 2010 diversos even-

tos com o objetivo de sensibilizar, 

conscientizar e informar à popu-

lação sobre os direitos das pessoas 

com defi ciência: celebração do 

Dia Estadual da Pessoa com Defi -

ciência (9 de junho); Passeata da 

Acessibilidade; IV Caminhada da 

Acessibilidade; III Dançarte; IV Show 

da Efi ciência; Dia Internacional da 

Pessoa com Defi ciência. 

Com o objetivo de fi scalizar 

obras, equipamentos, serviços e 

projetos destinados às pessoas 

com defi ciência, o Governo fez o 

Monitoramento da Rede Estadual 

de Acessibilidade. Foi concluída a 

Rede Estadual de Reabilitação Física, 

que atende anualmente cerca de 80 

mil pessoas em todo o Piauí com a 

instalação de 37 unidades de fi si-

oterapia. Apenas no Centro Estadual 

de Reabilitação (Ceir), em Teresina, 

são realizados aproximadamente 30 

mil atendimentos/ano. O Ceir conta 

ainda com a Ofi cina Ortopédica 

composta por equipamentos de 

alta tecnologia e de última geração, 

que permite a produção de órteses 

e próteses mais leves e confortáveis, 

possibilitando melhores condições 

de uso. 

Para construir e equipar toda 

a rede estadual de reabilitação, 

foram investidos R$ 13 milhões.

PROTEÇÃO AO JOVEM - Ações de apoio à juventude para prevenção às drogas e à violência

HORTAS - Programa reduz insegurança alimentar
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A Constituição de 1988 

coloca a segurança pública como 

dever do Estado, direito do cidadão 

e responsabilidade de todos. Tam-

bém impõe que a segurança não 

seja limitada às políticas públicas 

repressivas, passando ainda a ter as 

ações de prevenção. 

Essa necessidade de ampli-

ação do campo de atuação da 

segurança pública justifi ca-se, 

principalmente, pela complexi-

dade alcançada pelo fenômeno da 

violência na sociedade brasileira 

contemporânea. 

Uma política de segurança 

pública balizada pelos princípios 

democráticos e pelos direitos 

humanos requer mudanças cul-

turais e práticas. Também neces-

sita de uma gestão integrada, em 

que a participação popular seja 

vista como condição do Estado 

democrático e social de direito. 

Nesse contexto, a visão de 

segurança pública não deve estar 

limitada a uma questão de polí-

cia. Ela se expande à prevenção 

do crime e respeito aos direitos 

humanos.

Nessa perspectiva, o Governo 

do Piauí tem construído uma gestão 

compartilhada com a sociedade 

piauiense.

O exemplo mais recente 

dessa estratégia é o projeto Ronda 

Cidadão, concebido como uma 

alternativa que parte da premissa de 

que o policiamento convencional, 

a despeito de todos os esforços 

empreendidos, precisa de proximi-

dade com a comunidade, medida 

necessária para elevar a segurança.

SEGURANÇA E JUSTIÇA
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PERTO DA COMUNIDADE - Policial distribui folhetos sobre o Ronda Cidadão MAIS VIATURAS - Ronda Cidadão colocou mais carros no patrulhamento

O Ronda Cidadão é um sis-

tema de segurança pública com 

uma proposta de policiamento 

ostensivo, permanente, interativo e 

essencialmente preventivo. Porém, 

quando necessário, atua de modo 

repressivo, principalmente contra 

os crimes de menor potencial 

ofensivo e baseando-se em estra-

tégias diferenciadas de prevenção 

e repressão qualifi cadas do delito. 

Adota a fi losofi a de Polícia Comu-

nitária, na qual os policiais moldam 

suas operações de acordo com as 

necessidades específi cas de cada 

comunidade.

Ressalte-se que o Governo 

do Estado evidencia em suas ações 

de segurança o compromisso não 

apenas com o combate à violência 

e criminalidade, mas também com 

a educação no trânsito, a assistên-

cia jurídica, a defesa da cidada-

nia, atendimento em situações 

emergenciais e a reintegração dos 

detentos à sociedade.

Alguns indicadores evoluíram 

de modo bastante positivo. No 

período compreendido entre 2006 

a 2010, houve queda no número 

de homicídios dolosos, de roubos 

e de furtos de veículos. Ao mesmo 

tempo, registrou-se o aumento de 

38,8% no volume de armas apreen-

didas.

INVESTIMENTOS NO  PROGRAMA RONDA CIDADÃO

Fonte: PM-PI

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR TOTAL R$ 1

Veículo pick-up Blazer 35 3.080.000

Gerador de 50 kva 01 49.900

Nobreak de 8kva 04 6.400

Microcomputador, com dois monitores de LCD 

de 20””

47 117.500

Notebook 08 16.000

Netbook 04 5.332

Servidor de Rede, Banco de Dados e Sistema 02 25.040

Projetor de multimídia 04 12.000

TV LCD de 50” 07 43.400

Aquisição de uma central telefônica 01 458.000

Reaparelhamento da Central de Monitora-

mento

01 34.800

Cabeamento do CPD 01 24.800

Sistema de computador de bordo 32 127.795

Material Bélico e Acessórios - 980.000

Total 4.980.967
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HOMICÍDIOS DOLOSOS                    HOMICÍDIOS CULPOSOS

HOMICÍDIOS DOLOSOS E CULPOSOS OCORRIDOS EM TERESINA ENTRE 2006 E 2010

Fonte: Secretaria da Segurança Pública – SSP
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ROUBOS DE VEÍCULOS                    FURTO DE VEICULOS

ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS OCORRIDOS EM TERESINA ENTRE 2006 E 2010

Fonte: Secretaria da Segurança Pública – SSP

PREVENÇÃO E COMBATE À 
VIOLÊNCIA

Esse programa tem como 

função primordial a implemen-

tação de políticas públicas que 

promovam o combate à violência 

nas suas diversas fases e modali-

dades.

Nesse sentido, a segurança 

no Estado ganha mais força com a 

reestruturação física, dos serviços 

de inteligência e melhoria dos 

sistemas de comunicação das polí-

cias; e a construção e reforma das 

unidades de segurança capazes 

de proporcionarem aos servidores 

condições adequadas para prestar 

um atendimento de qualidade e 

efi ciente à sociedade.

Obras e melhorias de uni-

dades de segurança concluídas 

- 2010

Além das obras físicas, o Gov-

erno procurou investir em equipa-

mentos essenciais para melhorar os 

serviços dos policiais e, ainda ações 

sociais. Mais de R$ 6,5 milhões 

foram investidos nessa ação, com 

destaque para:

 • Aquisição de um helicóptero 

para o patrulhamento urbano e 

rural, e de quatro veículos (pick-up) 

adaptados com cela, totalizando 

um investimento de R$ 1,5 milhão;

• Aquisição de 47 motoci-

cletas destinadas aos batalhões e 

companhias da capital e interior, 

benefi ciando 12 cidades - Teresina, 

Parnaíba, Bom Jesus, Monsenhor 

Gil, Canto do Buriti, Santa Filomena, 

Corrente, Oeiras, São Raimundo 

Nonato, São João do Piauí, Castelo 

do Piauí e Jaicós;

• Aquisição de 13 veículos 

(um modelo camionete 4x4 e doze 

modelo blazer) destinados aos 

Batalhões da Polícia Militar de Bom 

Jesus, Parnaíba, Esperantina e Picos, 

sendo investidos mais de R$ 1,1 

milhão;
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Obras Município Valor (R$ 1,00)

Construção do 21º Distrito Policial Teresina 3.792.748

Construção dos Quartéis da 3ª Companhia e dos 4° e 7° Batalhões da Polícia 

Militar

Jaícós e Santa Filomena

Construção do Quartel da 5ª Companhia da Polícia Militar independente Pedro II

Construção do Quartel da 6ª Companhia da Polícia Militar independente Uruçuí

Construção de delegacia Coronel José Dias

Construção das delegacias Cajazeira, Lagoa do Sitio, São José do Divino e Arraial 1.018.189

Reformas das delegacias Miguel Leão, Picos, José de Freitas, Buriti dos Lopes, 

Parnaíba e Teresina

OBRAS E MELHORIAS DE UNIDADES  DE SEGURANÇA  CONCLUÍDAS - 2010

Fonte: Secretaria da Segurança Pública – SSP e Polícia Militar do Piauí - PMPI
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ARMAS APREENDIDAS NO PIAUÍ ENTRE 2006 E 2010

Fonte: Secretaria da Segurança Pública – SSP

• Aquisição de um simulador 

de tiro virtual informatizado para 

treinamento de um contingente de 

4.500 policiais;

• Aquisição de equipamentos 

de rádio comunicação, envolvendo 

recursos superiores a R$ 3,6 mil-

hões;

• Integração social de 550 cri-

anças e jovens, em situação de risco, 

em atividades esportivas e recreati-

vas com mais de 2.100 horas-aulas 

em equitação, capoeira, futsal, 

voleibol e handebol realizadas pela 

Polícia Militar.

DIREITOS HUMANOS, DIREITO 
DE TODOS

O poder público reconhece a 

sua responsabilidade na prestação 

de serviços às classes menos favore-

cidas, que carecem de orientação e 

acesso à justiça para o exercício de 

sua cidadania.

Nessa concepção, o projeto Bal-

cão de Direitos oferece atendimento 

jurídico especializado e integral aos 

assentados rurais quando são ameaça-

dos ou violados os seus direitos. 

Em 2010, numa parceria com 

vários órgãos estaduais, foram aten-

didas 3.624 pessoas com mediação 

de confl itos, emissões de documen-

tos como Certidão de Nascimento, 

RG e Carteira de Trabalho, atendi-

mento jurídico e odontológico nas 

cidades de Ilha Grande, Luzilândia, 

Joaquim Pires, Esperantina, Piripiri, 

Pedro II, Uruçuí, Canto do Buriti, Pio 

IX e José de Freitas. 

O Projeto Justiça Comunitária 

democratiza o acesso à justiça por 

meio da mobilização e capacitação 

de agentes comunitários em medi-

ação de confl itos e contratação 
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CARAVANA - Para garantir acesso aos direitos sociais, leva-se a ação do Estado para mais longe

de equipes. Neste sentido, foi 

implantado um Núcleo de Justiça 

Comunitária no Dirceu Arcoverde 

(Te resina), para que as pessoas 

possam contar com o apoio juríd-

ico permanente próximo a suas 

residências. 

O Projeto Crianças e Ado-

lescentes em Conflito com a Lei 

realiza um trabalho preventivo 

e educativo, para evitar que a 

população infanto-juvenil venha 

a praticar atos infracionais. Essa 

iniciativa abrange três áreas de 

atuação: distribuição de cartil-

has informativas dos direitos 

fundamentais da criança e do 

adolescente para a população; 

capacitação e articulação dos 

órgãos que compõem o fluxo 

de atendimento socioeducativo 

aos adolescentes em conflito 

com a lei; e, principalmente, o 

atendimento aos adolescentes, 

em situação de risco, na iminên-

cia de cometer ato infracional. 

O trabalho envolve uma equipe 

interdisciplinar composta por 

defensores públicos, psicólogos e 

assistentes sociais a fim de diag-

nosticar cada caso e proceder ao 

encaminhamento adequado.

O principal fator de sucesso 

da prática foi o empenho da equipe, 

o apoio das instituições parceiras 

e a aceitação das famílias que 

procuraram a Defensoria Pública 

em busca da solução dos seus 

problemas. Foram atendidas 3.463 

crianças em 2010.

Outra ação importante é 

feita pelos núcleos avançados 

de defesa dos presos provisórios, 

formados por defensores públicos 

e estagiários de Direito. Integram 

ainda os núcleos um grupo de 

apoio multidisciplinar composto 

por: assistentes sociais e psicólogos 

que prestam atendimento jurídico 

aos encarcerados provisórios da 

capital, nas delegacias. Entre as 

vantagens podem-se enumerar a 

redução dos gastos nos sistemas 

carcerários; queda de reincidência 

familiar; qualifi cação e capacitação 

profi ssional e posterior ingresso 

destes indivíduos no mercado de 

trabalho; resgate da autoestima 

pessoal e a inclusão social. Foram 

aplicados R$ 304,3 mil na execução 

desse projeto, em 2010.

OBRAS E MELHORIAS DE UNIDADES DE SEGURANÇA EM EXECUÇÃO - 2010

Fonte: Secretaria da Segurança Pública – SSP e Polícia Militar do Piauí - PMPI

Obras Município Valor (R$ 1,00)

Construção do Quartel do 9° Batalhão da PMPI, dos Institutos de Criminalística e 

Medicina Legal e da Delegacia da POLINTER

Teresina 3. 225.513

Construção do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar Picos

Construção das delegacias Assunção do Piauí, Jardim do Mulato, União, 

Gilbués, Bonfi m do Piauí, Oeiras, São Julião, Sus-

suapara, Jurema e Francisco Macedo.

1.471.750

Reforma do 11,º12º Batalhão, Centro de Equoterapia, Cia Rone(sediados em 

Teresina),Cia de Esperantina,

São Raimundo Nonato, Piripiri,Teresina, Esperan-

tina,

357.573

Reforma das delegacias Corrente, Campo Maior e Teresina. 349.829
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OCORRÊNCIAS QUANTIDADE

Fogo no mato 195

Fogo em terreno baldio 140

Incêndio em residência 76

Incêndio em estabelecimento comercial 32

Incêndio em estabelecimento industrial 02

Incêndio em estabelecimento público 08

Incêndio em veículo 38

Vazamento de GLP 54

Outras 167

AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS - 2010

Fonte: Corpo de Bombeiros

MELHORIA DO SISTEMA 
PRISIONAL

O Governo trabalha para 

manter em constante melhoria da 

infraestrutura física o sistema pri-

sional do Estado, tornando-o mais 

seguro e efi ciente. Atua ainda na 

conscientização dos direitos dos 

presos, disponibilizando assesso-

ria jurídica para cumprimento do 

Código de Execuções Penais.

A humanização e reintegração 

social dos apenados também faz 

parte das atribuições do sistema, 

por meio de projetos educativos, 

profi ssionalizantes e esportivos 

dentro das penitenciárias, além do 

acompanhamento das famílias e 

cuidados com a saúde dos detentos.

Especifi camente no ano de 

2010, destacam-se os projetos 

Pintando a Liberdade, que assiste 

mais de 100 detentos na Colônia 

Agrícola Major César Oliveira, em 

Altos; Penitenciária Irmão Guido, em 

Teresina; e na Penitenciária Regional 

de Esperantina num trabalho em 

parceria com a Fundespi.  

Na Penitenciária Irmão Guido, 

um pavilhão inteiro foi transfor-

mado em linha de montagem de 

rodas de bicicletas. Nesse espaço, 80 

apenados trabalham regularmente 

na montagem de dois tipos de 

rodas de bicicletas. A penitenciária 

é responsável por 15% de todas as 

rodas produzidas para a empresa 

parceira do Estado na iniciativa. 

Para viabilizar trabalho e 

renda aos apenados, são mantidos 

convênios de cooperação técnica 

com a Empresa de Correios e Telé-

grafos (ECT), Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e 

Houston Bike do Nordeste.

Em 2010, foi fi rmada mais 

uma parceria com o Tribunal de 

Justiça do Piauí, por meio do 

Núcleo de Atenção Permanente ao 

Preso (NAPP), para assegurar campo 

da assistência social e a garantia 

de direitos aos apenados. Um dos 

resultados da parceria é um novo 

convênio que viabiliza emprego 

e renda a 70 detentos do regime 

semiaberto, que podem agora tra-

balhar na construção civil, através 

do projeto “Começar de Novo”. 

O projeto Educando para a 

Liberdade atende 259 apenados de 

todo o Piauí. Dessa forma, permite 

ao detento estudar regularmente 

enquanto cumpre a pena. São 

oferecidas aulas ministradas por 

educadores da rede pública de 

ensino em todos os estabelecimen-

tos penitenciários da capital e do 

interior do Estado, nos quais foram 

construídos e adaptados módulos 

escolares dotados de sala de aula 

e biblioteca. No ano de 2008, esta 

CIDADANIA FORMALIZADA - A expedição de  documentos no interior do Estado
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experiência recebeu o Prêmio de 

Boas Práticas em Gestão Pública.

Preocupado em substituir 

a pena privativa de liberdade por 

penas alternativas, o Governo do 

Estado, criou Núcleos de Penas 

Alternativas em Parnaíba, Picos e 

Bom Jesus, ampliando os serviços 

da Central de Penas Alternativas. É 

importante frisar que desde o início 

das atividades da Central de Penas 

e Medidas Alternativas, no ano de 

2008, mais de 3 mil reeducados 

tiveram a oportunidade de cumprir 

penas substitutivas, gozando de 

oportunidade de reparar seus confl i-

tos com a lei, numa lógica diferente.

No que diz respeito à infraes-

trutura carcerária estão sendo 

construídas Casas de Detenção nos 

municípios de Altos, Campo Maior 

e São Raimundo Nonato para criar 

1.040 novas vagas no Sistema Peni-

tenciário. A Casa de Custódia de 

Teresina passa pela maior reforma 

estrutural desde sua inauguração. O 

estabelecimento ganhou dois pavil-

hões de segurança máxima.

PREVENÇÃO E AÇÃO PARA 
EMERGÊNCIAS E DESASTRES

A Defesa Civil representa o 

conjunto de ações preventivas, de 

socorro, assistenciais e recuperati-

vas, destinadas a evitar desastres e 

minimizar seus impactos, preser-

var a população e restabelecer 

a normalidade social. Compete 

ao Estado trabalhar de forma 

articulada com os demais entes 

da Federação para a redução dos 

desastres, o que é conseguido 

através de ações preventivas e de 

preparação, reduzindo os riscos 

potenciais.

Dentro dessa perspectiva, 

em 2010, o Governo do Piauí deu 

ênfase ao programa Prevenção e 

Ação para Emergências e Desastres, 

cujas ações se voltaram para: 

• Prevenção: ações dirigidas a 

avaliar e reduzir os riscos; 

• Preparação: medidas e 

ações destinadas a evitar a perda de 

vidas humanas e outros danos; 

• Resposta: ações desen-

volvidas durante um evento 

adverso para salvar vidas, reduzir 

o sofrimento humano e diminuir 

perdas; 

• Reconstrução: processo em 

que se repara e restaura em busca 

da normalidade.

Assim, foram concretizadas as 

seguintes ações no ano de 2010:

• Construção e recuperação 

de barragens e açudes, obras de 

drenagens, poços artesianos e 

tubulares, bem como cisternas, 

cacimbas e sistemas simplifi cados 

de abastecimento d’água em 59 

municípios, sendo aplicados R$ 25,7 

milhões;

• Recuperação dos danos 

causados por desastres, através da 

construção e recuperação de áreas 

destruídas, moradias de famílias de 

baixa renda atingidas, bem como 

construção e recuperação de pon-

tes, pontilhões e bueiros em 64 

municípios, com investimentos de 

R$ 59,8 milhões;

• Assistência às pessoas atin-

gidas, através da doação de cestas 

básicas, material de construção, 

colchões, roupas e agasalhos, além 

de disponibilizar carros-pipa em 22 

municípios;

Com a finalidade de definir 

os princípios orientadores da 

política de defesa civil no Estado, 

foi realizada em Teresina, a 1ª Con-

ferência Estadual de Defesa Civil, 

com a participação da sociedade 

civil, trabalhadores da defesa 

civil estadual, poder público e de 

representantes de 64 municípios 

piauienses. 

O Estado do Piauí conta 

atualmente com Coordenadoria 

ou Comissão Municipal de Def-

esa Civil em 223 municípios, o 

que representa importante passo 

para a organização, preparação e 

orientação da população, con-

siderando que é no município 

que os desastres acontecem e 

a ajuda externa pode demorar a 

chegar.

Outro instrumento de sal-

vaguarda da população piauiense é 

o Corpo de Bombeiros Militar, que 

atua diuturnamente para cumprir 

sua missão. 

Dentre as várias ações realiza-

das pela corporação, destaca-se o 

combate a incêndios.

TROPA DE ELITE - A RONE é atualmente uma das divisões mais respeitadas e atuantes da Policia Militar
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Nunca houve tanto emprego

É recorde absoluto

No Piauí e no Brasil,

Isso gerou como fruto

Considerável aumento

Do Produto Interno Bruto.

O PIB em alta é riqueza

Nas camadas sociais

Eleva a renda per capita

O Estado produz bem mais

Com a implantação e a chegada

De empresas nacionais.
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No ano de 2010, o Estado 

contratou milhares de moradias 

no Piauí, através de programas 

habitacionais do Governo Federal, 

Prefeituras, iniciativa privada e 

entidades populares. Somente com 

o Programa Minha Casa, Minha 

Vida são aproximadamente 18 mil 

unidades habitacionais destinadas, 

em sua maioria, a pessoas de baixa 

renda e famílias que perderam 

suas casas em razão de chuvas e 

enchentes. Trata-se de programa 

inovador e desafi ador de política 

habitacional voltado para as classes 

menos favorecidas, que aquece 

a economia com a retomada da 

construção civil, atividade que gera 

milhares de empregos.

Em 2010, foram licitadas 

as obras de drenagem pluvial 

no Residencial Paulo de Tarso, 

empreendimento em construção 

na zona Norte de Teresina, cujo 

orçamento prevê investimento de 

mais de R$ 306 mil. Outro impor-

tante processo licitatório concluído 

em 2010 destina-se à construção 

de 118 casas para o Residencial 

Prado Júnior, localizado no bairro 

Nova Theresina, e outras 357 no 

Residencial Paulo de Tarso, com 

recursos da ordem de R$ 12 milhões.

 Através do Programa 

Semeando Moradias, foram 

erguidas centenas de casas nos 

municípios de Campo Maior, Água 

Branca, Santo Antônio dos Milagres, 

Santa Bárbara, São Pedro do Piauí, 

União e zona rural de Teresina 

(Cerâmica Cil), contemplando 

famílias com renda mensal de até 

um salário mínimo, que possuíam 

HABITAÇÃO
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um terreno e moravam em casas de 

taipa com teto de palha, mas não 

tinham condições de construir uma 

moradia melhor.

O Governo do Estado investiu 

R$ 562 mil na zona rural das locali-

dades Lagoa da Mata, São Vicente, 

Lagoa de Dentro, Bolena, Taboca 

do Pau Ferrado, Coroatá, Cerâmica 

Cil, Boa Hora, Santa Luz e Alegria, 

no município de Teresina. Também 

foram feitos investimentos nos 

municípios de Palmeirais, Nazária e 

Luzilândia.

Um importante investimento 

foi feito na área de assentamentos 

precários, com a construção de 

unidades habitacionais e equipa-

mentos públicos em dezenas de OPERÁRIOS - A construção de casas gerou milhares de empregos, principalmente em Teresina

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - 2010

Fonte: Agência de Desenvolvimento Habitacional - ADH e Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI.

Programas Municípios Benefi ciados UH Concluídas Valor Aplicado       (R$ 1,00)

FNHIS Cocal; Coivaras; Curralinhos; Jacobina; Jatobá do Piauí; Lagoa Alegre; 

Lagoa do Piauí; Teresina (Parque Brasil); Floriano; Picos e Piripiri.

157 2.055.222

NOVA THEREZINA Teresina 79 1.475.444

PRO-MORADIA (Teresina) Residencial Santa Maria da Codipi 17 295.273

Residencial Jacinta Andrade 1.035 21.768.819

SEMEANDO MORADIA Demerval Lobão 10 105.696

Teresina 514 5.432.774

Gilbués 47 449.253 

SEMEANDO MORADIA RURAL Luzilândia 35 324.962

Nazária 22 204.261

Palmeirais 40 371.385

Teresina 366 3.398.171

MELHORIA HABITACIONAL Ribeiro Gonçalves 31 152.660 

TOTAL   2.353     36.033.920 
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municípios, através do Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse 

Social (FNHIS).

A entrega de conjuntos 

habitacionais com infraestrutura 

completa é uma bandeira 

defendida pelo Governo do 

Estado do Piauí. Um exemplo é o 

Residencial Jacinta Andrade, com 

4.300 casas, no qual somente para 

a execução de obras de pavimen-

tação asfáltica estão sendo inves-

tidos R$ 13 milhões. Ainda estão em 

processo de licitação o terminal de 

ônibus, portal de entrada, posto da 

Secretaria Estadual da Saúde, dois 

postos da Fundação Municipal de 

Saúde e delegacia. Estão em fase 

de conclusão as obras da quadra 

de esportes e do mercado, e 

encontram-se iniciadas as obras em 

três escolas e duas creches.

Reforçando essa ótica, o 

Estado aplicou recursos de contra-

partida da ordem de R$ 1,8 milhão 

na construção da infraestrutura 

urbana, na rede elétrica e rede de 

água do Residencial Nova Alegria 

I, em Teresina, concluído em 2010, 

com 500 casas. 

INVESTIMENTO - A construção de milhares de casas em todo o Piauí foi ação decisiva para a reativação da construção civil e a garantia de moradia dígna a milhares de piauienses

NO INTERIOR - A construção de novas unidades habitacionais abrangeu todo o Piauí

ACESSIBILIDADE - Casas adaptadas a pessoas com defi ciência são agora uma regra 
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A implantação dos sistemas 

públicos de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, 

melhorias sanitárias domiciliares e 

destino adequado do lixo traz um 

rápido e sensível benefício à saúde 

pública e qualidade de vida. 

O Governo concentrou 

esforços para aumentar a oferta 

de água tratada. Atualmente, 

1.808.381 habitantes de 156 

cidades e 22 povoados piauienses 

contam com sistemas de abasteci-

mento de água, com índice de 

89% de cobertura proveniente 

desses serviços. Em 2010, foram 

feitas 23.332 ligações às redes de 

água tratada, somando um total de 

637.640 ligações.

Obras de ampliação de rede 

de distribuição de água foram 

concluídas no ano de 2010, em 

Teresina e mais 14 cidades de médio 

e pequeno porte, com destaque 

para Guaribas, cidade-símbolo do 

Programa Fome Zero, que agora 

dispõe de água potável para sua 

população.

Além da implantação das 

redes distribuidoras nos municípios, 

torna-se necessário o trabalho 

permanente com as obras comple-

mentares, tanto pela demanda 

crescente de água exigida pela 

população quanto também pelas 

substituições das canalizações em 

redes antigas. 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

– O Governo concentra esforços 

na construção de redes de 

esgotos para atender populações 

SANEAMENTO
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AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM EXECUÇÃO - 2010

Município Extensão                    (m) Investimentos             (R$ 1,00)

Campo Grande do Piauí 10.259 294.209

Itainópolis 4.465 376.698

Jaicós 11.382 386.187

Pio IX 3.700 227.055

Piripiri 17.896 1.265.474

Picos 23.056 1.149.679

Teresina 1.696 1.216.435

Total 72.454 4.915.737

Fonte: AGESPISA.

AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONCLUÍDA - 2010

Fonte: AGESPISA.

Município Extensão  (m) Benefi ciários (hab.)
Valor Aplicado (R$ 

1,00)

Angical do Piauí 1100 550 28.684

Barras 3380 1.690 21.899

Brasileira 500 250 25.537

Demerval Lobão 1000 500 29.578

Esperantina 1700 850 29.303

Guaribas 1555 778 442.656

Lagoa do Barro do Piauí 1400 700 29.629

Lagoa Alegre 250 125 28.881

Oeiras 895 448 21.396

Piracuruca 900 450 20.266

Piripiri 12000 16.000 1.183.621

São Braz do Piauí 2900 1.450 29.235

Teresina 32489 14.936 1.626.956

Valença do Piauí 1350 675 29.987

Várzea Branca 3390 1695 2.201.258

Total 64809 41.096 5.748.885

dos centros urbanos de grande 

porte, em parcerias com a União 

e agentes financiadores externos 

e internos.

Em Parnaíba, encontra-se 

em fase de conclusão a ampliação 

e melhoria do sistema de esgota-

mento sanitário, subsistema norte 

– segunda etapa – com a previsão 

de construir 96.608 metros de rede 

coletora. O investimento é de R$ 

20 milhões. Com o fi nal das obras, 

haverá cobertura de 40,05 % da 

área urbana, com atendimento de 

55.589 habitantes. 

A ampliação do sistema de 

esgotamento sanitário de Picos está 

em fase inicial. Prevê a construção de 

9.883 metros de rede, com recursos 

da ordem de R$ 4,8 milhões. 

Os moradores dos bairros 

São Pedro, Pio XII, Tabuleta, Santa 

Luzia, Parque São José, Triunfo, 

Saci, Lourival Parente, Areias, 

Distrito Industrial, Promorar, Santa 

Cruz e Mário Covas, em Teresina, 

estão sendo contemplados com 

a canalização de esgoto. Nessa 

mesma ação estruturante  também 

serão beneficiados os moradores 

de bairros situados à margem 

esquerda do rio Poti: Vermelha, 

Macaúba, Monte Castelo, Nossa 

Senhora das Graças, Piçarra, 

Centro, Três Andares, Cidade Nova, 

Cabral, Porenquanto, Marquês de 

Paranaguá, Morro da Esperança, 

Primavera e Mafuá. 

Ao longo dos últimos 

três anos foram desenvolvidas 

relevantes ações para a 

preservação de mananciais; 

controle de qualidade de água 

e de esgoto sanitário; palestras 

educativas e institucionais 

focadas na preservação do meio 

ambiente; impacto nos manan-

ciais; uso racional de água; perdas 

e desperdícios, com destaque para 

o Projeto Não Jogue Óleo no Ralo. 

Esse projeto está dando exemplo 

de boas práticas de educação 

ambiental. Consiste da entrega 

à Agespisa de óleo de cozinha 
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OBRAS COMPLEMENTARES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM EXECUÇÃO – 2010

Fonte: AGESPISA.

Município Especifi cação Investimentos (R$ 1,00)

Água Branca Perfuração de um poço tubular com 350 m de profundidade. 191.021

Barras Remanejamento da rede de distribuição de água da Rua São José. 115.314

Campo Grande do Piauí Captação, recalque, adutora, reservação e ligações. 538.389

Campinas do Piauí Perfuração de poço com 150 m de profundidade. 23.418

Caracol Implantação de 600 m de adutora. 12.006

Ilha Grande Mudança da captação do SAA. 272.681

Itaueira Perfuração de um poço tubular com 450 m de profundidade. 318.404

Jaicós Perfuração de dois poços tubulares. 43.350

Picos Substituição da adutora na Rua Carlos Marcílio. 29.797

Pio IX Execução de 50 ligações domiciliares e construção de um reservatório de 150 m³. 216.313

Piripiri Perfuração do poço tubular com 180 m de profundidade.  26.690

São Francisco de Assis do Piauí Ampliação da rede elétrica para atender seis poços. 128.610

Teresina Substituição da rede de cimento amianto e ferro fundido por PVC - 176.453 m e implantação de 

novos fi ltros da ETA III.

25.245.484

Parnaíba Substituição da rede de cimento amianto por PVC - 37.829 m 3.558.975

Floriano Substituição da rede de cimento amianto e ferro fundido por PVC - 13.845 m. 1.370.404

usado. O óleo é transformado em 

biodiesel, que já abastece oito 

veículos da frota da empresa. 

Com isso, eliminaram-se mais de 

112 mil litros de óleo que eram 

lançados nos rios Poti e Parnaíba.

Encontra-se em fase de 

implantação o Programa de 

Controle de Perdas, para reduzir 

o percentual de perdas de água, 

sobretudo no abastecimento de 

Teresina, onde o desperdício é 

maior. Nos últimos três anos, a 

Agespisa substituiu e instalou 

cerca de 100 mil medidores, 

equipamentos que ajudam os 

usuários a regular o consumo 

de água. Além disso, a empresa 

está trocando as redes antigas 

de canos em Teresina por 

novas tubulações. São 176,4 

quilômetros, dos quais 60% já 

foram substituídos.

Universalizar o abasteci-

mento de água no Sul do Piauí é 

a missão do Consórcio Regional 

de Saneamento do Sul do Piauí 

(Coresa). O consórcio desen-

volvido pelo Governo do Estado e 

36 municípios, que contrataram, 

de forma voluntária, obrigações 

entre si, para oferecer serviços de 

abastecimento de água e sanea-

mento básico. A Superintendência 

do Coresa fi cará em Bom Jesus, 

onde funcionará a adminis-

tração, o laboratório de análise da 

qualidade da água e a ofi cina de 

administração.

O Governo atua ainda na 

questão do saneamento básico 

nas sedes municipais, no sentido 

de reduzir as desigualdades no 

meio urbano e proporcionar aos 

moradores uma vida melhor. 

O Governo tem atuado 

ainda para atender famílias 

residentes na zona rural com 

saneamento básico, alterando 

condições sanitárias precárias. 

Nesse sentido, o poder público 

faz investimentos em obras de 

abastecimento d’água, ampliação 

de redes de distribuição, 

perfuração de poços, instalação de 

módulos sanitários e construção 

de cisternas. Todas essas obras e 
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Sobrado, no município de Pio 

IX, levando atendimento a 122 

EFICIÊNCIA - Troca de canalização reduz perdas de água  

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE TERESINA EM EXECUÇÃO – 2010 

Fonte: AGESPISA.

Região Extensão (m) Benefi ciários  (hab.) Ligação (nº.) Valor Total (R$ 1,00)

Margem Direita do Rio Parnaíba (1ª Etapa) 230.003 37.948 9.487 37.678.194

Margem Esquerda do Rio Poty (2ª Etapa) 121.670 127.984 31.996 29.733.254

AÇÕES DO CONSÓRCIO REGIONAL DE SANEAMENTO DO SUL DO PIAUÍ - EM EXECUÇÃO - 2010

Fonte: SEINFRA.

Especifi cação Valor Total (R$ 1,00)

Sistema de abastecimento de água dos Municípios de: 

Alvorada do Gurguéia, Antônio Almeida, Avelino Lopes, Bom Jesus, Canavieira, Curimatá, Currais, Guadalupe, Landri Sales, Redenção do 

Gurguéia, Santa Luz e Uruçuí.

17.228.444

Construção da Sede (administração e laboratório de controle da qualidade da água) do CORESA em Bom Jesus. 815.381

Aquisição de uma unidade móvel para controle da qualidade da água. 252.000

ações garantem mais qualidade 

de vida aos piauienses residentes 

em comunidades rurais. 

Na região semiárida do Piauí, 

o Governo executa um programa 

estratégico pautado no saneamento 

básico. A partir da mobilização e 

organização das comunidades, são 

construídos sistemas de abasteci-

mento de água, esgotamento 

sanitário e desenvolvidas atividades 

de educação sanitária e ambiental. 

Trata-se do Programa de Saúde e 

Saneamento Básico na Área Rural 

do Piauí (Prosar). 

Ainda no âmbito do Prosar, 

destaca-se a ação Água de Valor, 

que foi implantada na localidade 

residências e beneficiando 560 

pessoas. O investimento realizado 

AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO - EM EXECUÇÃO - 2010

Fonte: SECID

Descrição Municípios Benefi ciados Valor Total (R$ 1,00)

Sistema de abastecimento de água Castelo do Piauí, Simões, Anísio de Abreu, Campo Largo do Piauí, Sige-

fredo Pacheco e Boa Hora.

5.731.936

Sistema de esgotamento sanitário Jaicós 4.446.000

Reorganização do sistema de coleta de resíduos sólidos Todo o Estado 3.916.000
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Descrição Municípios Benefi ciados  Valor Total  (R$ 1,00)

Sistema de abastecimento de água. Oeiras, São João do Piauí, Batalha, Teresina, Castelo do Piauí, Cabeceiras do Piauí, São 

Julião, Curimatá, Corrente e Monte Alegre do Piauí.

1.433.721

Perfuração de poços tubulares e instalação de 

infraestrutura hidráulica.

Gilbués, Redenção do Gurguéia, Curimatá, Miguel Alves, Matias Olímpio, Paquetá, 

Corrente, Parnaguá, Rio Grande do Piauí e Luís Correia.

847.435

Construção de módulos sanitários. Picos e São Julião. 346.767

Construção de fossas sépticas. Eliseu Martins. 126.134

Construção de cisternas de placas. São Julião. 13.765

OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO EM EXECUÇÃO – 2010 

Fonte: SEINFRA, EMGERPI e CCPR.

Fonte: SEINFRA, IDEPI e EMGERPI.

Descrição Municípios Benefi ciados Valor Total         (R$ 1,00)

Abastecimento de água nos Municípios. Picos, Oeiras, Socorro do Piauí, Curimatá, Barra D´Alcântara e União. 1.051.753

Perfuração de poços tubulares e instalação de infraestrutu-

ra hidráulica.

Picos, Alagoinha do Piauí e Sigefredo Pacheco. 133.829

OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO CONCLUÍDAS - 2010

OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL EM EXECUÇÃO – 2010

Fonte: SEINFRA, EMGERPI e CCPR.

   Municípios
N° Domicílios 

Atendidos

Benefi ciários 

(hab.)

N° Unidades Sani-

tárias Construídas

Investimento Total 

(R$ 1,00)

Guaribas

Isaias Coelho

Oeiras

Pio IX

Tanque do
 Piauí

      280

      332

      181

      229

      575  
      
      

      1.400

      1.660

       905  

       905

      2.875

                280
     
                150
                 
                 165
                
                   0
               
                  30
               

   1.034.837

   1.213.026

   1.112.359

     722.370

    3.022.915

TOTAL     1.597      7.745                  625     7.105.507

OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL CONCLUÍDAS – 2010

Fonte: SESAPI/PROSAR.

   Municípios N° Domicílios Atendidos Benefi ciários (hab.)
N° Unidades Sanitárias 

Construídas

Investimento Total

       (R$ 1,00)

Caraúbas

Guaribas

Ipiranga do Piauí

José de Freitas

São José do Piauí

União

       36

      132

      291

       88

      126

      112

      180

      660

     1455

      440

      630

      560

                36

               132

               213

               

                88

               110

               112

      332.999

      600.128

      884.252

  

     350.682

    1.352.418

        603.963

TOTAL       785     3.925                691     4.124.442

é superior a R$ 1,2 milhão. 

Consiste no uso de dessaliniza-

dores para tratamento e elimi-

nação de sais, fornecendo água 

de boa qualidade. O excedente 

da água não utilizada nas casas 

se destina à criação de peixes 

e cultivo de plantas forrageiras 

para alimentação de caprinos e 

ovinos, gerando renda adicional 

para as famílias.
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INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
PARA O DESENVOLVIMENTO

Durante o ano de 2010, assim 

como em anos anteriores, obras 

estruturantes transformaram a 

realidade do Piauí, onde é cada vez 

mais necessário fazer investimentos 

na logística para o desenvolvimento 

econômico. 

A fi rme parceria entre o 

Governo do Piauí e a União está 

tornando o Estado agente indutor 

do desenvolvimento econômico-

social, ao possibilitar uma gama 

de investimentos  não  traduzida  

somente em instalação de novos 

empreendimentos.

As obras de infraestrutura 

em setores prioritários como trans-

portes, energia, saneamento básico, 

habitação e recursos hídricos 

possibilitam ao Estado promover 

o desenvolvimento econômico 

sustentável, nos seus mais variados 

territórios. Por meio de uma infraes-

trutura básica, o Estado possibilita o 

despertar de investimentos internos 

e a vinda de investimentos externos 

que resultam em crescimento da 

economia e melhoria das condições 

de vida da população.

O Estado vem, a cada ano, 

avançando na garantia de abasteci-

mento de água para o consumo 

humano e para outros modos de 

uso da água, principalmente no 

apoio a atividades econômicas que 

gerem desenvolvimento socioe-

conômico. 

INFRAESTRUTURA
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Um dos melhores exemplos 

disso é a Barragem Poços do Marruá, 

no município de Patos do Piauí, 

concluída em 2010. A obra benefi cia 

mais de 100 mil pessoas, direta e 

indiretamente. O represamento das 

águas do rio Itaim vai permitir sua 

perenização, bem como a regulari-

zação do rio Canindé.

A barragem acumulará, no 

limite de sua capacidade, 293 

milhões de metros cúbicos de água, 

que será canalizada em um conjunto 

adutor para atender às cidades 

de Simões, Caridade, Curral Novo, 

Jacobina e Patos do Piauí, situadas 

numa região onde a difi culdade de 

abastecimento é secular.

Em 2010, foram executadas 

obras de construção e recuperação 

de equipamentos públicos em 

INFRAESTRUTURA HÍDRICA

Especifi cação Investimentos (R$ 1,00) Situação da Obra

Recuperação do sangradouro e dos poços de alívio da barragem de Piracuruca. 89.997.213  Concluída 

Serviço de recuperação do muro de contenção do parque aquático Potycabana, em Teresina.

Construção da Barragem Poços do Marruá no município de Patos do Piauí

Recuperação de obras hídricas nos municípios de Conceição do Canindé, Campinas do Piauí, Isaias Coelho, 

Bela Vista do Piauí, Santo Inácio do Piauí e Simplício Mendes.

89.335.533  Em execução 

Projeto e construção da Barragem Atalaia no município de Sebastião Barros

Construção da Barragem Tinguis no município de Brasileira

Recuperação de Barragem no povoado Alto Alegre em São João da Fronteira

Construção e barragem de terra nos municípios de Coronel José Dias e Fartura do Piauí

Fonte: SEINFRA, IDEPI, EMGERPI, CIDADES.

ELETRIFICAÇÃO URBANA

Fonte: SEINFRA, IDEPI, EMGERPI, CIDADES.

Especifi cação Investimento (R$ 1,00) Situação da Obra

Ampliação da rede elétrica de distribuição nos municípios de Redenção do Gurguéia, Francisco Santos, Porto 

Alegre do Piauí e no bairro Lourival Parente, em Teresina.

                            364.880  Concluída 

Extensão primária de 7,97 Kv e secundária de 220v no município de José de Freitas

Ampliação da rede elétrica de distribuição nos municípios de Paquetá, Marcos Parente, Santa Luz, Nossa Sen-

hora dos Remédios, Capitão Gervásio Oliveira, São Miguel do Fidalgo, São Julião, Picos, Pedro II, Curimatá, 

Monte Alegre do Piauí e Guadalupe.

                         1.787.175  Em execução 

Ampliação de rede de distribuição para retirada de gambiarras no município de Wall Ferraz, Lagoinha do 

Piauí e Santa Cruz dos Milagres.

Extensão primária e secundária e regularização de gambiarras no município de Alvorada do Gurguéia

Extensão primária e secundária no município de Elesbão Veloso

Execução das obras e serviços de extensão primária e secundária no município de Belém do Piauí
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Especifi cação Investimento (R$ 1,00) Situação da Obra

Limpeza das Praias de Atalaia, Peito de Moça, Maramar e Macapá, no município de Luís Correia.                          1.788.437  Concluída 

Serviços complementares da reforma da Associação dos Cegos do Piauí

Obras e serviços de construção de 5.000m² de pavimentação poliédrica na comunidade Mimbó (quilombo), no 

município de Amarante.

Reforma e pavimentação do estacionamento da SEID, no município de Teresina.

Restauração do Cine Teatro de Oeiras.

Execução dos serviços de reforma do prédio da 4ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública.

Reforma do Balneário do Jenipapo, em São João do Piauí.

Construção de uma praça pública central e urbanização no município de Júlio Borges

Construção de praça pública com quadra de esporte e concha acústica no município de Barras

Construção de praça pública nos municípios de Júlio Borges, Oeiras, Olho d’Água, Manoel Emídio, Barro Duro e 

Fronteiras

                         7.332.098  Em execução 

Construção de um estádio de futebol no município de Avelino Lopes.

Reforma de praça pública nos municípios de Paquetá e Hugo Napoleão

Reforma do ginásio poliesportivo de São Raimundo Nonato.

Construção de cobertura do ginásio poliesportivo no município de Jaicós.

Implantação da cobertura metálica do Ginásio Poliesportivo na Arquidiocese do município de Bom Jesus.

Construção da sede do Esquadrão Independente do Policiamento Montado da Polícia Militar em Teresina.

Obras/Serviços complementares da pintura do 6º Batalhão e da quadra do 8º Batalhão da Polícia Militar em 

Teresina.

Reforma do Arquivo Público de Teresina.

Reforma e ampliação do abrigo da praça central Dirceu Arcoverde no município de São João da Serra.

Construção de um Posto Policial na localidade Baixa da Carnaúba, no município de Campo Maior.

Projeto de melhoria de equipamentos públicos no município de São Julião

Projeto Cidade Asfalto no município de Monsenhor Gil

Construção do Centro Cultural no município de Paes Landim

Implantação de pavimentação asfáltica em AAUF em ruas do município de Uruçuí

Construção de agência dos Correios no município de Francisco Macedo

Implantação de uma unidade dos Correios no município de Belém do Piauí

Implantação de agência dos Correios e Banco Postal no município de Cajazeiras do Piauí

Construção, reforma e ampliação de terminal rodoviário, facilitando a concentração de transportes

intermunicipal e interestadual no município de Anísio de Abreu.

Construção de terminal rodoviário no município de Agricolândia

Construção de mercado público no município de Jardim do Mulato e no Residencial Jacinta Andrade, em Teresina

Construção de ginásio poliesportivo no residencial Jacinta Andrade, em Teresina

Reforma do casarão do embaixador no município de Piripiri

Recuperação de quadra esportiva no município de Santa Cruz dos Milagres

Reforma do mercado público no município de Palmeirais

INFRAESTRUTURA URBANA

Fonte: SEINFRA, IDEPI, EMGERPI, CIDADES.



8 5

mensagem 2011  |  balanço e perspectivas

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E EM PARALELEPÍPEDO

Fonte: SEINFRA, IDEPI, EMGERPI, SETRANS, CIDADES.

Especifi cação
Investimento (R$ 

1,00)

Situação da 

Obra

Execução de 4.515 m² de pavimentação em paralelepípedo no município de Alegrete                             874.325  Concluída 

Obras e serviços de engenharia na pavimentação em paralelepípedo de 4.360 m² no município de Jerumenha 

e 4.404 m² no município de Miguel Alves

Pavimentação Poliédrica no município de Santa Cruz dos Milagres

Pavimentação em paralelepípedo nos municípios de Palmeirais, Assunção do Piauí, São Pedro do Piauí e 

Guaribas.

Pavimentação em paralelepípedo e recuperação da estrada vicinal no município de São Julião                        10.068.342  Em execução 

Pavimentação Poliédrica nos povoados São Luiz e Caldeirão no município de Piripiri e no município de Bom 

Princípio do Piauí

Pavimentação em paralelepípedo nos municípios de Morro Cabeça no Tempo, São José do Piauí, Várzea 

Grande do Piauí, Manoel Emídio, Pedro II, Tanque do Piauí, Santa Cruz dos Milagres, Palmeirais, Miguel Alves, 

Piripiri e Francinópolis.

Obras nos municípios de Brasileira, São Braz, Currais, Marcos Parente, Colônia do Gurguéia, Água Branca, 

Barras, São José do Divino, São Miguel do Fidalgo, Morro Cabeça no Tempo, São João do Piauí, Guaribas, São 

José do Piauí, Madeiro, Pajeú, Murici dos Portelas, Canto do Buriti, Avelino Lopes, Pedro Laurentino, São João 

da Fronteira, Aroazes e União.

dezenas de municípios. Em razão 

da menor capacidade fi nanceira de 

muitos municípios e da necessidade 

de instalação e melhorias desses 

equipamentos públicos, o Governo 

do Estado realizou, mediante 

convênios e de forma direta, obras 

de revitalização da infraestrutura nas 

sedes municipais.

A oferta de energia elétrica é 

prioridade do Governo do Estado, 

pois é essencial para a vida das 

famílias que ainda não dispõem 

desse serviço ou que neces-

sitam de uma melhoria na sua 

distribuição. Por conta disso, foram 

investidos recursos visando ampliar 

as redes elétricas, bem como a 

regularização da oferta de energia 

como forma de possibilitar uma 

melhor qualidade de vida para a 

população. 

O Governo do Estado realizou 

obras de pavimentação poliédrica e 

BOM PAVIMENTO - Em parceria com os municípios, o Governo investiu quase 11 milhões em obras urbanas

em paralelepípedo em dezenas de 

municípios piauienses. Essas obras 

são fundamentais para a melhoria 

da qualidade de vida da população 

do Estado.
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O Governo reconhece a 

importância da indústria do turismo 

como atividade capaz de gerar 

renda, divisas e ampliar a oferta 

de empregos diretos e indiretos, 

contribuindo para um desenvolvi-

mento sustentável e, consequente-

mente para a melhoria da qualidade 

de vida da população. Dessa forma, 

está empenhado em apoiar esse 

ramo de negócio, aproveitando as 

potencialidades locais nas diversas 

modalidades de atrações turís-

ticas como ecoturismo, turismo 

arqueológico, turismo de veraneio 

e religioso, capazes de despertar 

interesse nos mais diferentes tipos 

de turistas.

Em 2010, houve uma concen-

tração de esforços no sentido 

de avançar na execução de um 

conjunto de obras de infraestrutura 

em cidades detentoras de poten-

ciais turísticos signifi cativos.

A constatação desses 

avanços pode ser exemplifi cada 

no município de Santa Cruz dos 

Milagres, onde a fé reúne todos os 

anos milhares de romeiros em torno 

das festas da Exaltação da Santa Cruz, 

Invenção e Procissão dos Santos. 

Ali, o Governo está concluindo a 

Estruturação da Orla do rio São 

Nicolau que garantirá mais uma 

opção de lazer aos moradores e 

visitantes. Além disso, a cidade será 

contemplada com a infraestrutura 

turística no entorno do santuário 

DESENVOLVIMENTO 
DO TURISMO 
SUSTENTÁVEL
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que contará com estacionamento, 

praça de alimentação, redródomo, 

centro de informações turísticas, 

loja de souvenir e guarda-volumes, 

oferecendo, assim, espaços comer-

ciais à população local, bem como 

comodidade para os turistas.

No litoral, estão sendo inves-

tidos recursos na urbanização da 

Orla de Atalaia (Luís Correia), que 

oferecerá conforto para turistas e 

proporcionará aumento no fl uxo 

de pessoas que poderão usufruir 

da Orla também à noite. Está em 

andamento a construção da avenida 

do contorno do Coqueiro que vai 

desafogar o tráfego naquela região.

Enquanto isso, na Praia de 

Barra Grande (Cajueiro da Praia), 

os visitantes irão contar com um 

Terminal Turístico adequado, 

com estacionamento de ônibus, 

banheiros e restaurantes, possibi-

litando, assim, um melhor acolhi-

mento a todos. 

Em Coronel José Dias, está em 

andamento a construção da Praça 

de Eventos estruturada com anfi -

teatro, quadra de areia, playground, 

quiosque, restaurante e lanchonete 

que disponibilizará aos moradores 

e aos visitantes mais alternativas 

de lazer. Nessa cidade, encontra-se 

em plena execução a urbanização e 

implementação de equipamentos 
turísticos na área central da Avenida 

Juscelino Kubitschek, ampliando 

ainda mais a infraestrutura espacial 

de lazer para a população residente 

e para os turistas. O quadro abaixo 

mostra o conjunto das obras desta 

área, em execução no ano de 2010.

Com o propósito de 

fortalecer o turismo, o Governo 

realizou ações integradas em 

qualifi cação e sensibilização dos 

prestadores de serviços visando, 

sobretudo, a melhoria de estruturas 

integrantes da cadeia turística. Na 

área de planejamento, merece 

Especifi cação Investimento (R$ 1,00)

Construção do Contorno do Coqueiro em Luís Correia 4.716.075,66

Construção da Orla do Açude Joana em Pedro II 1.993.345,86

Construção e Estruturação da Orla do rio São Nicolau em Santa Cruz dos 

Milagres

1.922.468,74

Estruturação do Entorno do Santuário de Santa Cruz dos Milagres 2.677.615

Construção da Praça de Eventos em Coronel José Dias 504.115,93

Construção da Avenida Juscelino Kubitschek em Coronel José Dias 1.820.689,96

Implantação do Terminal Turístico de Barra Grande em Cajueiro da Praia 885.606,75

Construção da Praça dos Pescadores de Barra Grande em Luís Correia 561.303,09

Construção do Balneário em Parnaguá 840.000

Reforma e Manutenção do Centro de Convenções em Teresina 28.921.395

Construção de uma Barraca com urbanização da área do encontro na Praia de 

Atalaia em Luís Correia

464.855,16

Execução do Plano de Manejo do Parque Zoobotânico de Teresina 3.454.940

Construção de Restaurantes na Praia de Atalaia em Luís Correia 42.449,15

Urbanização da Orla de Atalaia em Luís Correia 7.523.267

Estruturação Turística da Orla do Açude Joana em Pedro II 1.804.905,97

OBRAS DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA EM EXECUÇÃO - 2010 

Fontes: SETUR, PIEMTUR, SEMAR e SEINFRA.

LUIS CORREIA - Obra na orla da Praia de Atalaia melhora o acesso e a infraestrutura de turismo no litoral
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Ação Municípios Benefi ciados Realizações Valor (R$ 1,00)

Apoio a Eventos 

Turísticos

Ilha Grande Apoio a viabilização do V festival do Caranguejo que teve em 

média cinco mil participantes/dia.

5.000

Floriano Realização do Carnaval que reuniu, em cada noite, 100 mil 

pessoas.

129.400

Regeneração Realização XI Vaquejada que recebeu um público superior a 80 

mil pessoas.

110.100

Teresina/Itália Realização da Semana da Cultura e Gastronomia Piauiense na 

Itália dando continuidade a parceria e intercâmbio entre o Piauí 

e a região do Veneto visando a difusão do turismo manifestado 

pelas práticas educacionais na formação de mão-de-obra na 

área de hotelaria e alimentos.

12.500

São João do Piauí e Pedro II Apoio com equipamentos e materiais ao Festival da Uva e o 

Festival de Inverno.

83.260

Adequação da Central 

do Artesanato Mestre 

Dezinho

Teresina Qualifi cação de 37 lojistas e artesãos no Curso de Vitrinismo; 

ambientação de 33 lojas; serviços de pintura, restauração de 

calçadas e recapeamento de pisos; produção e edição de mate-

rial promocional e de sinalização incluindo: folders, sacolas, 

etiquetas e placas.

218.835

Desenvolvimento 

do Turismo Susten-

tável nos Pólos Costa do 

Delta e das Origens

Cajueiro da Praia, Luís Correia, Coronel José 

Dias e São Raimundo Nonato.

Elaboração do Plano de Trabalho envolvendo as atividades: 04 

seminários (564 participantes); 04 ofi cinas de mobilização e 

planejamento (572 participantes); 16 cursos de Capacitação em 

Turismo Sustentável, Educação Ambiental, Coleta Seletiva de 

Lixo, Atendimento e Informações Turísticas (408 participantes).

218.835

Descentralização do 

Cadastro, Controle, 

Fiscalização de 

Prestadores de Serviços, 

Empresas e Empreendi-

mentos Turísticos.

Barras, Bom Jesus, Cajueiro da Praia, Campo 

Maior, Castelo do Piauí, Corrente, Esperan-

tina, Floriano, Luís Correia, Oeiras, Pedro II, 

Piripiri, Parnaíba, Picos, São João do Piauí, São 

Raimundo Nonato e Uruçuí.

Realização de 17 ofi cinas de sensibilização (340 pessoas); 

cadastro de 160 novas empresas junto ao Ministério do Turismo; 

divulgação de Leis, Decretos e Portarias da nova regulamen-

tação dos serviços turísticos no País.

491.653

Implementação da Re-

gionalização do Turismo

Barras, Buriti dos Montes, Bom Jesus, Campo 

Maior, Cajueiro da Praia, Castelo do Piauí, 

Coronel José Dias, Corrente, Esperantina, 

Floriano, Luís Correia, Oeiras, Parnaíba, Pedro 

II, Picos, Piracuruca, São João do Piauí, São 

Raimundo Nonato, Uruçuí, e Teresina.

Realização de palestras: 20 sobre diretrizes do Programa de 

Regionalização do Turismo e 20 sobre as diretrizes do Programa 

de Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; 

elaboração e implementação do Projeto do Inventário da Oferta 

Turística em Parnaíba e Teresina.

491.653

Implementação do 

Consórcio para o Desen-

volvimento Regional 

Sustentável - ADRS

Cajueiro da Praia, Ilha Grande, Luís Correia e 

Parnaíba.

Mobilização de empresário do setor turístico afi m de viabilizar 

novos negócios na região do Delta, Lençóis Maranhenses e 

Praia de Jericoacoara; elaboração do Plano de Trabalho 2011; 

participação em seminários, ofi cinas e reuniões relacionados 

com a Rota das Emoções; elaboração de estudos para captação 

de investimentos turísticos.

145.351

Promoção, Marketing e 

Apoio ao Turismo.

Teresina Elaboração de material promocional para divulgação do produto 

turístico do Estado incluindo 5.000 folders e 1.000 cds room.

1.660.838

AÇÕES DE APOIO AO TURISMO – 2010
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Fontes: SETUR e PIEMTUR

Ação Municípios Benefi ciados Realizações Valor (R$ 1,00)

Elaboração do Plano 

de Desenvolvimento 

Integrado do Turismo 

Sustentável – PDITS no 

Pólo de Teresina

Buriti dos Montes, Campo Maior, Castelo do 

Piauí, Esperantina, José de Freitas, Monsenhor 

Gil, Pedro II, Piracuruca e Santa Cruz dos 

Milagres.

Plano de trabalho concluído e enviado ao BNB para análise. 284.235

Elaboração do PDITS do 

Pólo das Origens

Coronel José Dias, João Costa e São Raimundo 

Nonato.

Plano concluído e enviado ao Ministério do Turismo para análise 

fi nal e aprovação.

272.309,14

Elaboração de Plano 

Diretor de Luís Correia

Luís Correia Plano elaborado, votado e aprovado pela Câmara e disponibili-

zado para Prefeitura Municipal.

159.840

destaque a elaboração do Plano 

de Desenvolvimento Integrado do 

Turismo Sustentável (PDITS) do Polo 

de Teresina, enviado ao Banco do 

Nordeste (BNB) para análise; o PDITS 

do Polo das Origens encontra-se no 

Ministério do Turismo (MTUR) para 

análise fi nal. Em se tratando do 

Plano Diretor de Luís Correia, já foi 

concluído e disponibilizado para a 

Prefeitura Municipal.

Com o fortalecimento do 

turismo no Estado, empreende-

dores começam a apostar nesse 

mercado e procuram sair da infor-

malidade por meio do cadastro no 

Ministério do Turismo (MTUR). Nesse 

contexto, 17 municípios foram 

contemplados com a realização 

de seminários para esclarecer 

sobre a importância e vantagens 

do cadastro. Assim, as empresas, 

depois de cadastradas, estão habili-

tadas a participarem de eventos, 

feiras e ações realizadas pelo MTUR 

e pela Embratur. Nessa perspectiva, 

ganham acesso às linhas de 

fi nanciamentos específi cas para 

o turismo. Em 2009, existiam 260 

prestadores de serviços nos setores 

de hotéis, restaurantes, agências de 

viagens, transportadoras turísticas, 

organizadoras de eventos e guias. 

Em 2010, foram cadastradas mais 

160 novas empresas.

No segmento da produção 

local associada ao turismo, convém 

sublinhar a adequação da Central 

de Comercialização Artesanal 

Mestre Dezinho. No local, foram 

qualificados 37 lojistas e artesãos 

no Curso de Vitrinismo; ambien-

tação de 33 lojas; realização de 

serviços de pintura, restauração 

de calçadas e recapeamento 

de pisos; produção e edição de 

SEGURANÇA - Serviços públicos essenciais, como o policiamento, são básicos para o crescimento do turismo

MORRO DO GRITADOR - O cadastramento de empresas ajuda o Estado a aproveitar melhor suas paisagens
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material promocional e de sinali-

zação, incluindo folders, sacola, 

etiquetas e placas de identificação 

externa. Com isso, os turistas 

que visitarem Teresina puderam 

desfrutar de um centro comercial 

adequado para conhecer e 

adquirir peças do artesanato 

piauiense que encantam os gostos 

mais refinados.

PROJETOS DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA – 2010

Fonte: SETUR e PIEMTUR

Ação Municípios Benefi ciados Investimentos (R$ 1,00)

Projeto da Sinalização Turística do Pólo Costa do Delta Parnaíba, Luís Correia, Cajueiro da Praia e Ilha Grande. 135.500

Elaboração dos Estudos e Projetos de Infraestrutura Turística Cajueiro da Praia 591.976,77

Elaboração dos Planos de Fortalecimento da Capacidade Municipal para a 

Gestão do Turismo

Cajueiro da Praia, Ilha Grande, Luís Correia e Parnaíba. 152.000

Realização dos Estudos e Elaboração do Projeto Executivo da Rodovia da 

Cachoeira da Lembrada

Buriti dos Montes 537.569,15

Urbanização da Orla de Maramar Luís Correia 1.128.248,34

Urbanização da Orla do Mangue Seco Luís Correia 757.649,15

Projeto de Implantação e Pavimentação do Anel Viário de Parnaíba Parnaíba 372.414,91

Elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica do Prodetur Nacional.  Cajueiro da Praia, Ilha Grande, Luís Correia, Parnaíba, 

Coronel José Dias e São Raimundo Nonato.

228.426,91

Revitalização do Porto Turístico da Padroeira Itainópólis 536.500

Reforma do Centro de Artesanato e Informações Turísticas Piripiri 408.000

Implantação da Infraestrutura Turística Urbana de São Raimundo Nonato São Raimundo Nonato 22.222,223

Construção das Guaritas de Acesso ao  Parque Nacional da Serra da 

Capivara

Coronel José Dias e São Raimundo Nonato 325.000

Construção de Balneário Capitão Gervásio Oliveira 150.000

Urbanização do Alto do Cruzeiro São Raimundo Nonato 108.834

Elaboração de Estudos e Projetos de Infraestrutura Turística

Luís Correia

399.147,13

Elaboração do Projeto de Sinalização Universal nas Rodovias Federais do 

Pólo das Origens

Teresina e São Raimundo Nonato 30.000

Considerando o turismo 

como um dos importantes vetores 

do desenvolvimento estadual, 

o Governo continuou, em 2010, 

investindo na infraestrutura turística 

por meio da elaboração de um 

conjunto de projetos. Essas ações 

estão concentradas nos municípios 

dos Polos das Origens, de Teresina e 

da Costa do Delta. 

ZONAS DE 
PROCESSAMENTO DE 
EXPORTAÇÃO (ZPE) 

Em 30 de junho de 2010, o 

Presidente da República criou, 

através de decreto, a Zona de 

Processamento para Exportações 

de Parnaíba (ZPE). Levou-se em 
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consideração, na decisão, as 

obras de infraestrutura da região, 

como o Porto de Luís Correia, os 

Tabuleiros Litorâneos, o Aeroporto 

Prefeito João Silva Filho, o Parque 

de Energia Eólica, o Centro de 

Referência em Aquicultura e 

Pesca, o Campus da Universidade 

Federal do Piauí, o sistema de água 

e esgoto do município, dentre 

outros.

As Zonas de Processamento 

de Exportações (ZPEs) são áreas 

delimitadas, nas quais empresas 

que produzem bens preponde-

rantemente destinados à expor-

tação recebem incentivos tribu-

tários, cambiais e administrativos. 

As ZPEs têm a fi nalidade de atrair 

investimentos estrangeiros, reduzir 

desequilíbrios regionais, fortalecer 

a balança de pagamentos, 

promover a difusão tecnológica, 

criar empregos, promover o desen-

volvimento econômico e social do 

país e aumentar a competitividade 

das exportações brasileiras.

A suspensão de tributos será 

concedida na compra de bens e 

serviços do mercado interno – IPI, 

Cofi ns e PIS/Pasep, e na impor-

tação desses produtos, quando, 

a suspensão fi scal será aplicada 

sobre o Imposto de Importação - 

II, IPI, Cofi ns, PIS/Pasep e AFRMM. 

Quando a importação for de 

máquinas, aparelhos, instrumentos 

e equipamentos, a suspensão dos 

tributos valerá para bens novos e 

usados, sendo que neste último 

caso, apenas quando se tratar de 

conjunto industrial completo.

Na parte de incentivos 

cambiais, as empresas instaladas 

em uma ZPE poderão manter 

depositadas em bancos do exterior 

até 100% das divisas obtidas pelas 

exportações, podendo a empresa 

realizar o pagamento de suas 

importações com esses recursos. 

Também não haverá a obrigação 

de converter esses valores em 

reais.

Dentre os incentivos admin-

istrativos estão a dispensa de 

licença ou de autorização de 

órgãos federais – com exceção dos 

controles de ordem sanitária, de 

interesse da segurança nacional 

e de proteção do meio ambiente 

–, além de mais agilidade nas 

operações aduaneiras.

O prazo de vigência dos 

incentivos previstos para uma 

empresa em ZPE é de até 20 anos, 

prorrogável por igual período. Até 

20% da produção de uma ZPE 

poderá ser vendido para o mercado 

interno, mas, para isso, deverá 

recolher os tributos suspensos na 

aquisição dos insumos, bem como 

aqueles normalmente incidentes 

em uma operação de venda (IPI, 

PIS/Pasep e Cofi ns).

O perfi l industrial da ZPE 

de Parnaíba segue três linhas: 

agronegócio, composto pelos 

setores de ceras vegetais, fruti-

cultura orgânica, couro e peles, 

produtos apícolas, biocom-

bustíveis, produtos derivados 

do caju e aquicultura;  fármaco-

químico, integrado por medica-

mentos genéricos, fi toterápicos 

(pilocarpina, quitosana e I-dopa) e 

suplementos alimentares; empresas 

de tecnologia, aproveitando a 

existência de instituições de ensino 

superior (Universidade Federal, 

Instituto Federal e Universidade 

Estadual) no município.

Há a previsão de que 10 

empresas sejam implantadas num 

horizonte de dois anos, quando 

a ZPE estiver apta a operar, em 

meados de 2012. Baseado na 

pauta atual de exportação do 

Estado do Piauí estima-se que as 

indústrias instaladas na ZPE gerem 

em torno de US$ 540 milhões em 

receita de exportação.

O Governo do Estado, para 

viabilizar a instalação da ZPE, desap-

ropriou área de 313,5 hectares 

no município de Parnaíba, o que 

resultou em um investimento de R$ 

750 mil. A nova área, selecionada em 

conjunto com a prefeitura, levando 

em conta o zoneamento defi nido 

no Plano Diretor do Município, 

fi ca próxima ao Perímetro Irrigado 

Tabuleiros Litorâneos, a um 

quilômetro da BR 343 e a quatro 

quilômetros da linha férrea.

No dia 20 de dezembro 

de 2010 foi criada a Companhia 

Administradora da Zona de 

Processamento de Exportação 

de Parnaíba S/A, empresa de 

economia mista, com partici-

pação do Estado de da Federação 

das Indústrias do Estado do Piauí. 

A empresa tem no seu Conselho 

de Administração represent-

antes do governo estadual e da 

classe empresarial. Para atender 

as exigências alfandegárias já 

se encontra em fase de elabo-

ração, o projeto de alfandega-

mento da área, que recebeu o 

apoio do Banco do Nordeste, 

que também participará nas 

discussões e montagem do seu 

plano de negócios, de funda-

mental importância no processo 

de promoção e atração de inves-

timentos da ZPE de Parnaíba.

As obras de infraestrutura 

devem iniciar-se até primeiro de 

julho de 2011, e pelo plano de 

obras devem terminar um ano após 

o inicio da mesma. No segundo 

semestre de 2012, a ZPE deverá 

começar a operar.
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DESENVOLVIMENTO DOS 
TRANSPORTES E INTEGRAÇÃO 
MULTIMODAL

O Estado desenvolve novos 

projetos no modal ferroviário, como 

o Trem Regional, em parceria com 

o Ministério dos Transportes, que 

possibilitará o atendimento às 

cidades de Codó, Caxias e Timon, 

no Maranhão, e Altos, no Piauí. 

Convênios com o Ministério 

das Cidades, em andamento, 

possibilitarão fazer obras de 

reestruturação e construção de 

novas estações de passageiros. 

Estão previstos também projetos 

para ampliação do sistema de 

trens urbanos (Metrô de Teresina) 

para outros bairros da capital 

piauiense, nas regiões Sul, Norte 

e Leste.

O Piauí foi o primeiro Estado 

a revisar o Plano Aeroviário, 

obedecendo à Lei nº 11.182, de 27 

de setembro de 2005. Esse plano 

norteia os investimentos em trans-

portes aéreos, assegurando que 

no futuro o Estado do Piauí esteja 

habilitado para receber recursos 

federais.

Em 2010, foi concluída a 

pista de pouso do Aeroporto 

de São Raimundo Nonato, onde 

segue a construção do terminal de 

passageiros, que inclui também os 

estacionamentos, as instalações de 

combate a incêndio e os sistemas 

eletrônicos. Nesta nova fase serão 

investidos R$ 8,3 milhões, com 

recursos do Ministério do Turismo 

e do Estado. 

TRANSPORTES
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A construção e pavimentação 

das rodovias BR-020 e BR-235, no 

Piauí, em convênio com o DNIT, duas 

obras fundamentais para o desen-

volvimento do Estado, tiveram suas 

ordens de serviços assinadas em 

2010. A obra da BR-020 foi iniciada 

e tem extensão de 55 quilômetros, 

ligando a divisa Piauí/Bahia até São 

Raimundo Nonato. A BR-235 tem 

extensão de 150,7 quilômetros, 

ligando os Cerrados piauienses 

e maranhenses aos Estados da 

Bahia, Pernambuco e Sergipe, 

estabelecendo um corredor estra-

tégico para o escoamento da 

produção e chegada de insumos 

para produção e bens de capital. 

Essas obras irão impulsionar a 

economia local por meio do trans-

porte de cargas e do acesso facil-

itado a indústrias e agronegócios 

localizados na região.

A obra do Porto de Luís Correia 

avançou em 2010. A primeira etapa 

de recuperação e conclusão do cais 

acostável está em fase de conclusão. 

Todas as 336 estacas necessárias 

à sustentação dos 200 metros do 

porto foram cravadas. A segunda 

etapa de reforço da estrutura do cais 

foi iniciada. Nela, serão substituídas 

as estruturas metálicas desgastadas 

para reforçar as laterais do porto, 

onde os navios atracam. Essa obra 

vai impulsionar o crescimento do 

comércio do Piauí, disponibilizando 

uma nova modalidade de trans-

porte.  

INTEGRAÇÃO DA REDE 
RODOVIÁRIA

Um estudo sobre as 

condições das rodovias do país, em 

2010, realizado pela Confederação 

Nacional de Transportes (CNT) 

em parceria com o sistema Sest/

Senat, destaca que 55,2% dos 2.875 

quilômetros de rodovias federais do 

Piauí estão em condições de super-

fície totalmente perfeita. 

No total da malha rodoviária 

brasileira (90.945 quilômetros), o 

índice cai para 43,9%. Os números 

da pesquisa apontam que no 

Estado do Piauí 11,5% da extensão 

avaliada são classifi cadas como 

ótimas; 29,4%, boas; 37,7% estão 

em condições regulares; 10,3% em 

situação ruim e 11,1% em péssimas 

condições. Os índices piauienses 

são superiores à média nordestina; 

onde apenas 7,5% das rodovias 

avaliadas são classifi cadas como 

ótimas, 27,2% como boas, 37,6% 

são regulares, 16,9% estão ruins e 

10,8%, péssimas.

Em 2010, foram concluídas 

diversas obras de construção, 

reformas de pontes e de passagens 

molhadas, obras essenciais na 

ligação de comunidades e regiões 

que antes fi cavam isoladas, 

sobretudo em épocas de chuvas. 

Estão em andamento as construções 

das pontes sobre os rios Parnaíba, 

em Luzilândia; Guaribas, em Picos; 

Obras Ações
Valor Aplicado em 2010 

(R$ 1,00)
Situação

Aeroporto de São Raimundo Nonato Conclusão da pista de pouso de 1.650 x 45 mts, pista de taxi de 

200 x 18mts e pátio de estacionamento de 150 x 80mts.

           1.141.973 Concluído

Construção do Terminal de Passageiros.            1.400.000 Em Andamento

Heliporto Construção de Heliporto no município de Guaribas                39.337 Concluído

Porto de Luís Correia 1º Etapa - Recuperação e conclusão do cais acostável com 

200mts.

           9.268.063 Em Andamento

2º Etapa - Reforço da estrutura do cais acostável              563.001 Em Andamento

Metrô de Teresina Conclusão da Estação Bandeira e obras complementares            1.660.000 Concluído

Aquisição e/ou Reforma de 04 trens            2.844.042 Concluído

TOTAL   16.916.416  

DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES E INTEGRAÇÃO MULTIMODAL - 2010

Fonte: Companhia Metropolitana de Transporte Público - CMTP; Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI; 

Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA; Secretaria dos Transportes - SETRANS.
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e Poti, em Teresina, ligando os 

bairros Mocambinho e Pedra Mole. 

Os investimentos nessas obras, em 

2010, somaram R$ 14,4 milhões.

O Estado fez investimentos de 

R$ 5,1 milhões na conservação da 

malha rodoviária, em tapa-buraco, 

roço das margens das rodovias 

e de recuperação do revesti-

mento primário. Essas ações são 

importantes na medida em que, 

a cada ano, vem se ampliando a 

pavimentação da malha rodoviária 

estadual. Ainda foram concluídos 

serviços de roços manuais em 292 

quilômetros em diversas estradas 

vicinais, com investimento de R$ 

293 mil. 

O Estado prestou assistência 

rodoviária aos municípios, 

realizando ações de recuperação 

de estradas vicinais e de implan-

tação e conservação de rodovias 

muni-cipais, investindo cerca de 

R$ 2,5 milhões em 2010. Ainda 

estão em andamento as obras em 

estradas vicinais dos municípios 

de Oeiras, Miguel Alves, Lagoa 

do Piauí, Lagoa Alegre, Lagoa do 

Barro, Simões, José de Freitas, 

CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADAS - 2010.

Fonte: Departamento de Estaradas e Rodagens - DER/PI; Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI; 

Secretaria dos Transportes - SETRANS; Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA.

Ações Localização Valor Aplicado    (R$ 1,00)

Construção e Reforma de Pontes Uruçuí (ligando a Benedito Leite-MA com 244m);

Castelo do Piauí / São Miguel Tapuio com 4,19m;

São José do Peixe (Centro, com 100m);

Beneditinos (Rio Fundo e Riacho Bom Viver);

Lagoa Alegre (15,3m x 4,5m).

 2.620.409 

Construção de Passagem Molhada Aroazes (Entre os bairros Filipe e Azul);

Lagoinha do Piauí (Rua Sergio Fialho);

Oeiras (Riachuelo, Boa Nova, Morro da Sociedade e Morro do Urubu);

Nossa Senhora dos Remédios / Miguel Alves;

Julio Borges (Localidades Arroz e Rodiador).

    855.800 

CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS - 2010

Fonte: DER; SETRANS.

AÇÕES
Extensão  

(km)

Valor Aplicado 

(R$ 1,00)
Localização Situação

Tapa Buraco 415,6         1.198.281 PI-218 - Jerumenha / Guadalupe;

Entr. BR343 / Cocal / Esperantina / Joaquim Pires;

PI-110 - Barras / Batalha / Piracuruca;

Rodovias da Malha Viária dos Núcleos de: Castelo do Piauí, Floriano, 

Parnaíba e Picos.

Concluído

Roçado Manual 1.380,0            667.766 PI - 219, 218, 248, 354, 452, 115, 120;

Municípios de: Campinas do Piauí, Canto do Buriti, Dirceu Arcoverde, 

Oeiras, Santa Cruz do Piauí, São Raimundo Nonato e Simplício Mendes. 

Recuperação de Revesti-

mento Primário

193,7         3.287.774 PI-369 / José de Freitas / Pov. Marambaia;

São José Divino / Pov. Mocambinho;

PI-113 / José de Freitas / Vinagreiras / Entr. PI 364;

Paes Landim / Localidade Ingazeira / Recreio;

PI-255 / Hugo Napoleão / Pov. Gomes;

PI-244 / Entr. BR 343 / Francisco Aires;

Jardim do Mulato / Baixo das Caraíbas / Mangabeira;

Entr. BR020 / Olho D’Água / Lagoa do Marmeleiro;

PI-111 / Piripiri / Entr. PI-331;

PI-225 / Santa Cruz dos Milagres / Aroazes.
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Passagem Franca e Socorro do 

Piauí, nas quais foram investidos 

cerca de R$ 4,1 milhões. As estradas 

nesses municípios totalizam 147 

quilômetros de extensão.

A recuperação e a implan-

tação de trechos rodoviários 

interligando municípios e 

regiões impulsionam o comércio, 

encurtam distâncias e reduzem 

custos de produção. Em 2010, o 

Estado do Piauí concluiu obras 

importantes iniciadas no último 

ano e que proporcionaram o 

desenvolvimento dos transportes. 

Podem ser citados a conclusão de 

19 trechos rodoviários fi nanciados 

com recursos de empréstimos 

feitos junto ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) e ao Banco do Brasil 

(Proinfra I e II), respectivamente, e 

mais oito trechos com recursos do 

Estado e de convênios, totalizando 

27 trechos rodoviários concluídos, 

em uma extensão total de 816,7 

quilômetros. Os investimentos 

somaram R$ 184,1 milhões.

Entre as obras rodoviárias 

concluídas, destaca-se o trecho da 

PI-141, ligando Canto do Buriti a 

Eliseu Martins, importante corredor 

da região Sul do Estado, de onde 

partirá a Ferrovia Transnordestina, 

cujas obras seguem seu curso 

normal. 

Estão em andamento obras 

de recuperação e pavimentação 

asfáltica em mais 44 trechos 

rodoviários, em uma extensão 

de 2.089 quilômetros. São obras 

contratadas e com recursos assegu-

rados de R$ 519,1 milhões. 

Em julho de 2010, o Estado 

PONTE - Obras de estradas em todo o Piauí diminuíram distâncias e proporcionam melhoria de vida

ADEQUADO - O Aeroporto de Parnaíba está preparado para receber voos comerciais e fretados

PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA RODOVIÁRIA AOS MUNICÍPIOS - 2010

Fonte: Departamento de Estradas e Rodagens - DER, Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI; Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA; Secretaria dos Transportes - SETRANS.

AÇÃO Extensão  (km)
Valor Aplicado (R$ 

1,00)
Localização Situação

Recuperação e Res-

tauração de Estradas 

Vicinais

     312,1      1.925.975 Milton Brandão; São Miguel do Tapuio; Queimada Nova; Demer-

val Lobão; São João da Canabrava; São Félix do Piauí; São José 

do Divino; Teresina; Amarante; Jardim do Mulato; Rio Grande do 

Piauí e São João da Fronteira.

Concluído

Implantação e 

Conservação de 

Rodovias Municipais

171,6         553.598 Luís Correia; Cajueiro da Praia; Barras; Nossa Senhora dos Remé-

dios; Porto; Matias Olímpio; Porto; José de Freitas.
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do Piauí contratou nova operação 

de crédito (Pró-Desenvolvimento) 

junto ao Banco do Nordeste (BNB) e 

BNDES, no valor de R$ 288 milhões. 

Um dos seus eixos é a pavimen-

tação de 24 trechos rodoviários em 

um total de 677 quilômetros, com 

recursos contratados da ordem de 

R$ 178,8 milhões.

RODOVIA TRANSCERRADOS, UMA 
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

O Governo Federal está imple-

mentando o Programa Nacional de 

Desenvolvimento Institucional de 

Parcerias Público-Privadas (Projeto 

BRA/06/016). 

O Programa é co-fi nanciado 

pelo Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID), na 

qualidade de administrador do 

Fundo Multilateral de Investimentos 

(Fumin), conforme a Cooperação 

Técnica Não-Reembolsável Nº. ATN/

MT-9587-BR. 

Entre estes Projetos de 

Concessão está inserido o Estudo 

para Licitação sob Regime de 

Parceria Público-Privada da Rodovia 

PI-397 – Transcerrados que será a 

primeira grande obra estruturante 

feita no Piauí com recursos do 

governo e da iniciativa privada.

Este estudo inclui estudos 

de Demanda, Engenharia, 

Rodovia Trechos Extensão (Km)

PI-352 Entr. BR-343 / Coivaras 27,9

PI-249 Campinas do Piauí / Simplício Mendes 26,8

PI-457/458 Caridade do Piauí / Curral Novo do Piauí 20,8

PI-457/458 Simões / Caridade do Piauí 25,4

PI-379 Cocal dos Alves / Cocal 9,9

PI-221 Alto Longá / Novo Santo Antônio 33,0

PI-223 Entr. PI-221 / Beneditinos 31,2

PI-112 Porto / Campo Largo / Matias Olímpio 26,6

PI-224 Várzea Grande / Francinópolis / Elesbão Veloso 45,0

PI-366 Lagoa Alegre / José de Freitas 30,0

PI-305 Caraúbas do Piauí / Caxingó / Entr. PI-211 21,0

PI-326 Entr. PI-214 / Joca Marques / Madeiro 19,0

PI-464 Entr. BR-020 / Pedro Laurentino 29,5

PI-305 Entr. BR-343 / Caraúbas do Piauí 12,6

PI-255 Parnaguá / Curimatá 48,0

PI-311 Entr. BR-343 / São José do Divino 18,0

PI-392 Ribeiro Gonçalves / Baixa Grande do Ribeiro 30,0

PI-241 Santo Inácio do Piauí / Floresta do Piauí 15,9

PI-248 Entr. PI-140 / Flores do Piauí 15,1

PI-113 Cabeceiras do Piauí / Barras 25,8

PI-383 Entr. BR-343 / Jardim do Mulato 12,0

PI-219 Landri Sales / Marcos Parente 16,2

PI-112 Teresina / União 52,3

PI-141 Canto do Buriti / Elizeu Martins 84,0

PI-131 Teresina / Km 81 (Palmeirais) 81,0

PI-255 Avelino Lopes / Curimatá 25,2

PI-217 Entr. BR-230 / São Francisco do Piauí 34,6

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHOS CONCLUÍDOS EM 2010

Fonte: DER; SETRANS; e SEINFRA.

CAMINHOS - O Piauí vai mais longe com boas estradas

Socioambiental, Avaliação 

econômica, Avaliação Financeira e 

Modelagem Jurídica.
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A estrada fi ca no Polo de 

Uruçuí-Gurguéia, no Estado do 

Piauí, especifi camente no trecho 

que se inicia no município de 

Sebastião Leal, no entroncamento 

com a PI-247, terminando no 

município de Monte Alegre, no 

entroncamento com a PI-254. 

Destaca-se o Polo de Uruçuí-

Gurguéia que se apresenta como 

uma das áreas de maior potencial 

de desenvolvimento do complexo 

agroindustrial nas áreas dos 

Cerrados nordestinos.

Assim, o trecho da Rodovia 

PI-397 mostra-se fundamental para a 

logística da área, onde a exportação 

dos grãos e seus derivados neces-

sitam de um sistema viário mais 

efi ciente e integrado à Rodovia PI-343 

(trecho Sebastião Leal a Floriano) e 

conexão com as ferrovias Norte-Sul 

(trecho Imperatriz a Açailândia), 

integrada com a ferrovia dos Carajás, 

no trecho Açailândia/São Luís. 

A implementação de 

melhorias na Rodovia PI-397 é 

de vital importância para maior 

efi ciência e qualidade operacional 

do Polo de Uruçuí-Gurguéia, no 

qual atuam grandes empresas do 

agronegócio nacional, como Ceval, 

Bunge, Cargill e outras.

Frisando que essa região 

integrará o Corredor de Exportação 

Norte e tem natureza estratégica 

para o crescimento econômico 

da região dos Cerrados. A estrada, 

neste contexto, para permitir o 

escoamento da safra agrícola 

e de produtos semielaborados, 

favorecendo o desenvolvimento 

econômico regional, com surgi-

mento de novos negócios e a 

criação de mais postos de trabalho.

A entrega de todos os estudos 

sobre a obra da PI-397 deve ocorrer 

até março de 2011. Serão realizadas 

consultas públicas e logo após a 

licitação do projeto. 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA 
RODOVIA PI-397 NO ESTADO 
DO PIAUÍ

TRANSCERRADO - A estrada será feita em Parceria Púbvlico-Privada e integrara os modais rodoviários e ferroviários
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É objetivo do Governo 

do Estado ampliar o apoio ao 

desenvolvimento empresarial 

e o incentivo ao empreende-

dorismo, com ações que visam ao 

aperfeiçoamento do produtor e/

ou empresariado local nas mais 

diversas etapas de produção e 

comercialização de seus produtos.

Através do Governo do 

Estado, com o objetivo de expandir e 

organizar o Arranjo Produtivo Local 

da Opala, buscou-se a melhoria 

da qualidade do produto e do 

processo de comercialização desta 

gema, racionalizando o sistema de 

produção de forma integrada com 

a introdução de novos equipa-

mentos nos municípios de Pedro II 

e Buriti dos Montes. Da opala ainda 

tem-se o projeto Tijolo Ecológico, 

no qual é aproveitada a areia – 

subproduto da mineração – na 

fabricação de argamassa. Abrange 

ainda a caracterização tecnológica 

do minério, rejeitos e estéreis para 

defi nição de técnicas de lavra, 

disposição de aproveitamento de 

rejeitos e resíduos e caracterização 

e agregação de valor das opalas.

Incentivos Fiscais Concedidos

As ações governamentais 

para promoção e desenvolvimento 

industrial e comercial do Estado 

têm se fundamentado na geração 

de emprego e renda, a partir do 

apoio aos pequenos negócios, e 

a ampliação dos investimentos 

TRABALHO 
E RENDA
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privados, através do Programa de 

Incentivos Fiscais.

A estabilidade econômica 

do país, somada ao empreende-

dorismo nato do brasileiro, gerou 

maior segurança e ímpeto para as 

iniciativas empresariais e expansão 

dos negócios. 

Neste sentido, além dos 

incentivos fi scais, o Governo do 

Estado tem buscado atrair e manter 

investidores no Piauí com obras 

estruturantes. Dadas as vantagens 

competitivas do Estado e a 

facilidade de crédito, 2010 foi um 

ano especialmente positivo para o 

empresariado piauiense.

Também em 2010, começaram 

a ser operacionalizados os Registros 

dos Microempreendedores Indivi-

duais (MEIs), programa do Governo 

Federal em parceria com o Sebrae, 

visando à formalização de prestadores 

de serviços. Isso permite cobertura 

previdenciária, que dá segurança a 

essas pessoas. O acesso ao crédito é 

outra vantagem que o registro dá ao 

microempreendedor, possibilitando a 

expansão de suas atividades. O Estado 

do Piauí registrou, em 2010, 4.601 

MEIs via internet e 6.200 empresas 

registradas.

INTERMEDIAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

O objetivo da política pública 

de qualifi cação profi ssional é 

universalizar o direito dos traba-

lhadores piauienses à educação 

profi ssional, que amplia a empre-

gabilidade das pessoas, sobretudo 

quando a economia, como agora, 

está aquecida e criando mais postos 

de trabalho.

Em 2010, 35.352 piauienses 

foram qualifi cados em cursos profi s-

sionalizantes: 11.742 pelo Plano 

Territorial de Qualifi cação (Planteq), 

em 97 municípios; 22.500 jovens 

através do Programa de Inclusão 

da Juventude - ProJovem Urbano 

e ProJovem Trabalhador; e 2.110 

trabalhadores, pelos seus sindicatos 

e associações, receberam capaci-

tação específi ca através do Plano 

Setorial de Qualifi cação (Planseq) 

e de parcerias fi rmadas na área do 

empreendedorismo, ampliando a 

cultura empreendedora, geração 

do Primeiro Negócio e do despertar 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS ESTADUAIS – 2010

Fonte: Comissão de Incentivos Fiscais/SEDET

* Dados até 15.12.2010

N° de Decretos*

Localização N° de Empregos
Investimentos

Previstos (R$ 1)
Capital Interior Diretos Indiretos Total

14 7 7 1.244 5.141     6.385 69.076.920

NÚMERO DE EMPRESAS REGISTRADAS NO ESTADO

Fonte: Junta Comercial do Estado do Piauí

Ano

N° de Registros

Empresas MEI’s Total

2010 6.200 4.601               10.801 

Fonte: SINE-PI

Tipo de Atendimento Quantidade

Pessoas Inscritas 13.595

Vagas Captadas 8.869

Mão-de-Obra Convocada 15.471

Mão-de-Obra 

Encaminhada

14.630

Mão-de-Obra Colocada 4.426

Habilitados no 

Seguro-Desemprego

46.197

Atendidos no 

Seguro-Desemprego

46.720

Atendidos no Seguro-

-Desemprego Pescador

29.043

Emissão de Carteiras 

de Trabalho

24.970

Fonte: SINE-PI

PORTO DE LUÍS CORREIA - Primeira fase pronta em 2011
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de novos líderes entre jovens 

piauienses.   

O Estado do Piauí apresenta 

um dos índices mais baixos de 

evasão dos cursos de qualifi cação 

profi ssional do país, com menos 

de 1%. Isso indica a qualidade 

das capacitações desenvolvidas, 

vontade e comprometimento 

que o piauiense tem para crescer, 

produzir e participar ativamente da 

economia de mercado.

A inclusão social pelo 

trabalho, com vínculo empregatício, 

autônomo ou em empreendi-

mentos autogestionários, é objetivo 

do Governo do Estado. A qualifi -

cação profi ssional é estratégia para 

o desenvolvimento sustentável 

do Estado, resultando em mais 

qualidade de vida para a população 

piauiense.

INCENTIVO À CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA

O Governo do Estado promove 

o desenvolvimento científi co 

e tecnológico, incentivando a 

formação e capacitação de recursos 

humanos, de pesquisa, de difusão de 

informação e tecnologias. Em virtude 

disso, fi nancia estudos e pesquisas 

em Ciência e Tecnologia, concede 

bolsas para pesquisa e apoia a 

divulgação e publicação de eventos 

científi cos e tecnológicos. Também 

dá apoio à iniciação científi ca e a 

jovens pesquisadores. Faz capaci-

tação tecnológica e expansão da 

Rede Piauiense de Pesquisa/Rede 

Nacional de Pesquisa.

Estas ações são realizadas 

em parcerias com agências de 

fomento nacional e órgãos federais 

como o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científi co e 

Tecnológico (CNPq), e a Financiadora 

de Estudos e Projetos (Finep) 

(Ministério de Ciência e Tecnologia), 

a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior 

(Capes), Ministério da Educação, 

o Departamento de Ciência e 

Tecnologia da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos 

(DECIT/SCTIE) e a Rede Nacional 

de Pesquisa (RNP) (Ministério da 

Saúde). Estas parcerias propiciaram 

o ambiente para a ampliação 

da produção do conhecimento 

técnico-científi co e o atendimento 

das demandas tecnológicas dos 

Arranjos Produtivos Locais voltados 

ao desenvolvimento econômico 

sustentável do Estado.

O Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Científi co e 

Tecnológico do Piauí fortaleceu a 

infraestrutura de pesquisa científi ca, 

desenvolvida em instituições de 

ensino superior e de pesquisas 

públicas ou privadas por meio 

do fi nanciamento de projetos de 

pesquisa científi ca e tecnológica, 

com recursos dos governos federal 

e estadual.

O Programa de Concessão 

de Bolsas concedeu bolsas de 

pesquisa científi ca e tecnológica 

que benefi ciaram pesquisadores 

e estudantes do ensino médio de 

escolas públicas, e ainda, alunos de 

Mestrado e Doutorado.

O Programa de Popularização 

da Ciência divulgou a produção 

científi ca e tecnológica do Piauí, 

bem como estimulou o jornalismo 

científi co local, através do 

Informativo Científi co Sapiência, 

com tiragem trimestral de 6 a 8 mil 

exemplares e circulação em todos 

os estados da Federação.

Ação Público Benefi ciário Resultados Valor Aplicado (R$ 1,00)

Concessão de Bolsas de Mestrado e Doutorado Estudantes de cursos de Mestrado 

e Doutorado

Concessão de 58 bolsas de 

mestrado e 28 de doutorado.

946.820

Instalação de infraestrutura para jovens pesquisado-

res no Estado

Pesquisadores Doutores de 

instituições de ensino e pesquisa 

do Piauí

Financiamento de 51 projetos de 

pesquisa

                            404.502 

Fomento à pesquisa científi ca e tecnológica no 

Estado do Piauí

Pesquisadores Doutores de 

instituições de ensino e pesquisa 

do Piauí

Construção de laboratórios de 

química e biologia na UESPI, fi nan-

ciamento de projetos de pesquisas 

em diversas áreas voltadas para 

o desenvolvimento do Estado do 

Piauí, e melhorias de infraestrutura 

de pesquisas em instituições de 

Ciência e Tecnologia do Piauí.

                         2.370.308 

PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO PIAUÍ

Fonte: FAPEPI
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O Governo do Estado tem o 

papel para além de articular-se com 

a agricultura, pecuária e abasteci-

mento. Neste sentido, tem ações, 

projetos e programas voltados 

para a produção, organização e 

comercialização da produção, forta-

lecimento das cadeias produtivas 

e modernização da agroeconomia, 

tendo na agricultura familiar a priori-

dade em qualquer iniciativa. Isso 

porque é imperiosa a necessidade 

de se produzir cada vez mais e 

melhor, ampliar a renda e assegurar 

a sustentabilidade dos empreendi-

mentos nesses segmentos. 

Neste contexto, destacam-se, 

pela importância socioeconômica, 

a distribuição de sementes, a 

elaboração de projetos de créditos 

para investimentos e custeio, as 

exposições e feiras para comer-

cialização de produtos oriundos da 

agricultura familiar, o Programa Mais 

Alimentos, que compra os produtos 

da agricultura familiar e o aprovei-

tamento de áreas úmidas, o que 

viabiliza a produção de cereais, frutas 

e hortaliças no período seco do ano.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL

O Programa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural contribui 

para o desenvolvimento rural 

sustentável centrado na expansão 

e fortalecimento da agricultura 

familiar. Trata-se de processos 

educativos que asseguram melhoria 

DESENVOLVIMENTO 
RURAL
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da qualidade de vida e exercício da 

cidadania. Para tanto, valorizou-se o 

servidor extensionista, para ampliar 

a difusão de conhecimentos 

técnicos, econômicos e sociais. 

Essa é uma ação que concorre para 

aumentar a produção e o rendi-

mento agrícolas, resultando na 

melhoria das condições de vida no 

meio rural.

O Governo do Estado tem 

levado aos agricultores familiares e 

às suas organizações, tecnologias 

inovadoras, cuja aplicação aumenta 

a produtividade de lavouras e 

criações, além de agregar valor à 

produção. Trabalha-se ainda com 

técnicas de armazenamento e 

comercialização, assim como de 

organização dos produtores rurais.

Em 2010, o Instituto de 

Assistência Técnica e Extensão Rural 

do Estado do Piauí (EMATER) foi 

reestruturado tecnologicamente, 

a fi m de torná-lo capaz de prover 

uma assistência técnica ainda mais 

efi ciente e com maior qualidade.

Nesse sentido, foram assis-

tidos, em 2010, mais de 127 

mil pequenos produtores da 

agricultura familiar, assentamentos 

e comunidades remanescentes de 

quilombos.

Além disso, foram elaborados 

198 projetos pelo CAF (Consolidação 

da Agricultura Familiar), contemp-

lando igual número de famílias, 

com a aplicação de R$ 5,7 milhões 

correspondentes ao valor da terra. 

Também foi concedida assistência 

a 15 assentamentos pelo CPR, 

numa área de 5.350 hectares, com 

recursos aplicados na ordem de R$ 

6,7 milhões.

Na área de capacitação 

técnica foram qualifi cados 680 

técnicos e produtores.

Fonte: EMATER-PI

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

Computadores 

com impressoras e 

no-breaks

226

Notebooks 52

Veículos utilitários 109

GPS 208

Câmeras Digitais 187

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fonte: EMATER-PI

PRODUTOS VOLUME N.º DE BENEFICIADOS

Rebanho de Bovinos 186.507 cabeças 52.939

Rebanho de Caprinos e Ovinos 267.719 cabeças

Cultura de Mamona e Girassol 3.000 ha 1.500

Diversas Culturas 112.456 ha 72.792

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA PELO EMATER

Fonte: EMATER-PI

ÁREA
TÉCNICOS 

CAPACITADOS

 Produção Orgânica 15

Empreendedorismo 130

Turismo Rural 25

Agroecologia 35

Processamento de Leite 14

Desidratação de Frutas 16

Processamento de Frutas 

Tropicais

420

Intercâmbio em Produ-

ção do Leite

25

CAPACITAÇÃO TÉCNICA

MECANIZAÇÃO - Governo adquiriu tratores e implementos para atender aos agricultores familiares
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Famílias de comunidades 

quilombolas, orientadas por 

técnicos em assistência e extensão 

rural, elaboraram nove planos de 

desenvolvimento sustentável. São  

630 famílias atendidas em nove 

comunidades do Território Vale 

do Canindé – região de Oeiras. 

Foram construídas 120 bacias de 

captação de água de enxurradas 

e sete barragens subterrâneas e 

recuperados 20 quilômetros de 

estradas vicinais e 27 barragens 

de contenção de sedimentos nas 

sub–bacias dos Vales do Indaiaçu, 

Brejinho e Brejo Seco, no Vale da 

Bacia dos rios Piauí e Canindé.

DESENVOLVIMENTO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR

Em 2010, o Programa 

Desenvolvimento da Agricultura 

Familiar aplicou cerca de R$ 68,4 

milhões em uma série de ações com 

o primordial objetivo de promover o 

bem-estar dos produtores familiares 

e de todos que vivem e dependem 

do meio rural. 

A Consolidação da Agricultura 

Familiar (CAF) investiu R$ 15,3 

milhões na aquisição de imóveis 

rurais de até 1.050 hectares, reforma 

e construção de infraestrutura básica 

(casas e cercas), energia elétrica, 

preparação do solo, aquisição de 

caprinos e ovinos, além de capaci-

tação de agentes executores. Esses 

projetos são fi nanciados pelo Fundo 

da Terra e Banco da Terra através 

de convênios com o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA). 

Contemplaram 107 municípios, 

atendendo, até novembro de 2010, 

475 famílias.

Através de parcerias locais, 

federais e internacionais, foram 

adquiridas 45 patrulhas agrícolas 

mecanizadas a um custo de R$ 5,5 

milhões; implantado o programa 

Cinturão Verde I e II que abrange os 

municípios de Teresina, Altos, União, 

Demerval Lobão, Oeiras e outras 

AGRICULTURA FAMILIAR - Em 2010, o Estado investiu mais de R$ 68 milhões para garantir terra, crédito e infraestrutura para os pequenos agricultores piauienses

COLHEITA - O apoio à agricultura familiar tem sido fundamental para a fi xação do homem no campo
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regiões do Estado, com execução de 

90% do programa, envolvendo inves-

timentos na ordem de R$ 1,5 milhão.

O Seguro Garantia-Safra, que 

garante renda de R$ 600,00 para 

famílias que aderem ao programa 

quando há perda em torno de 50% 

da produção agrícola, pagou R$ 37,1 

milhões a 61.992 famílias. O Estado 

arcou com R$ 2,5 milhões, referentes 

à contrapartida. No que diz respeito 

ao desenvolvimento sustentável 

da agricultura irrigada no Estado, 

promoveu a irrigação de uma área de 

297,67 hectares, benefi ciando mais 

de 4 mil irrigantes. Os investimentos 

somaram mais de R$ 6 milhões.

A fi m de benefi ciar 

associações de pequenos agricul-

tores e criadores familiares e 

produtores de leite, o Governo do 

Estado atuou no fortalecimento 

das cadeias produtivas locais de 

pecuária, aquicultura e pesca. Um 

dos resultados dessa ação tem sido 

o desenvolvimento da ovinocaprin-

ocultura na região do Meso-Araripe 

(divisa com Ceará e Pernambuco), 

aplicando aproximadamente R$ 

1 milhão na implantação de 21 

Unidades de Transferências de 

Tecnologias (UTT’s) e no melho-

ramento genético de raças. Além 

disso, incentivou a apicultura, 

através da construção de sete casas 

de mel e da distribuição de 700 

colmeias.

No que se refere à bovinocul-

tura de leite, destaca-se o programa 

Balde Cheio realizado em parceria 

fi rmada com o Banco do Nordeste 

(BNB), que implantou 19 unidades 

demonstrativas, capacitou 50 

técnicos e 100 produtores e realizou 

análises de solos em 30 propriedades. 

Ainda nesta ação, grandes 

foram os incentivos à piscicultura 

e à pesca no Estado, benefi ciando 

diretamente cerca de 420 pessoas 

em cinco municípios:

Para o fortalecimento 

dos Arranjos Produtivos Locais 

foram adquiridas e distribuídas 

300 toneladas de sementes de 

milho precoce e 350 toneladas 

Fonte: Secretaria do Desenvolvimento Rural - SDR

Projeto Local Produto Nº de Benefi ciados

Piscicultura intensiva em 

tanques-redes

Barragem de 

Piracuruca

55,57 toneladas 31 famílias

Unidade de benefi ciamento de 

pescado

Bocaina Cursos de gestão 

e benefi ciamento

60 piscicultores

Projeto de fortalecimento da 

base produtiva da aqüicultura e 

pesca na bacia do Rio Parnaíba

Joaquim Pires, 

Luzilândia, 

Parnaíba e 

Uruçuí. 

90 toneladas 230 pescadores

INCENTIVO A PISCICULTURA de sementes de feijão caupi, com 

investimentos de R$ 2 milhões.

INCENTIVO À PECUÁRIA DE 
ALTO RENDIMENTO

Além de realizar feiras 

agropecuárias, com adequação de 

parques de exposições, o Governo 

também promoveu a melhoria 

genética dos rebanhos bovinos, ovinos 

e caprinos do Estado. Para tanto, foram 

investidos cerca de R$ 590 mil.

DEFESA ANIMAL E VEGETAL

O Governo do Estado atua 

na certifi cação sanitária de origem 

dos produtos vegetais e animais. 

Essa é uma ação que se dá através 

dos procedimentos de fi scalização 

e educação sanitária. O objetivo é 

garantir a saúde dos rebanhos e a 

sanidade dos vegetais, proporcio-

nando segurança na comercialização 

dos animais, vegetais, seus produtos 

e subprodutos. Isso evita o ingresso 

de doenças e pragas no Estado. 

Também é função da defesa animal 

e vegetal controlar e/ou erradicar as 

doenças e pragas existentes. 

O recorrente sucesso das 

campanhas de vacinação contra 

a febre aftosa demonstra que 

o Estado tem atuado de forma 

PISCICULTURA - O Piauí está aproveitando melhor seus açudes com a criação de peixes em cativeiro
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efi ciente em seu programa de 

sanidade animal. No ano passado, 

9 em cada 10 cabeças de gado do 

Piauí foram imunizadas contra a 

doença. O Estado alcançou o status 

de risco médio da aftosa. Em 2011, a 

meta é tornar o Piauí uma zona livre 

da doença com vacinação.

O esforço tem valido a pena 

porque refl ete diretamente em 

ganhos para os pecuaristas. No 

Extremo Sul do Estado, após o Estado 

ser considerado área de risco médio, 

o preço dos bezerros passou de R$ 

200,00 para R$ 600,00, em média.

CONVIVÊNCIA COM O 
SEMIÁRIDO 

As adversidades ambientais 

presentes no Semiárido provocam 

AÇÃO ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS

Erradicação da Febre Aftosa Mudança do estágio de “médio risco” para “livre 

com vacinação” para Febre Aftosa no do território 

piauiense.

1ª Etapa:1.590.414 cabeças vacinadas

2ª Etapa 1.612.712 cabeças vacinadas  

Profi laxia e Controle das Pragas dos Vegetais Orientações realizadas a produtores rurais sobre 

profi laxia e controle das pragas dos vegetais 

3.449 produtores rurais benefi ciados

Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose 

Animal

Realização de exames nos animais 9.515 exames realizados

Sanidade dos Caprinos e Ovinos Realização de exames nos caprinos e ovinos Animais examinados: Nº 110

Animais Vacinados: Nº 37.780

Sanidade Avícola Profi laxia e controle das doenças das aves através 

do cadastro de estabelecimentos avícolas e lojas 

que comercializam aves, além do cadastro dos abat-

edouros de aves e das comunidades que criam aves 

de quintal, perto de sítios de aves migratórias.

Atualização de Cadastrados Estabelecimentos: 19

Vigilância Ativa nos Pontos de Riscos: 108

Cadastro de abatedouros de aves – ofi ciais: 02

Manutenção do Status de Área Livre para Sigatoka 

Negra 

Inspeções em campo e fi scalização para a verifi cação 

da doença.

Levantamento Fitossanitário em áreas com banana: 

1.305,7 ha.

Fiscalização de veículos conduzindo banana: 8.230 

veículos

Controle da Raiva dos Herbívoros Controle sistemático da doença através do diagnós-

tico laboratorial, vacinação de animais e controle de 

morcegos hematófagos

Animais Vacinados: 44.011 

Propriedades Atendidas c/ vacinação: Nº 1.454

Propriedades atendidas pela equipe de captura: Nº 

134

Sanidade dos Eqüídeos Profi laxia e controle da anemia infecciosa eqüina 

e do mormo através de exames nos eqüídeos e 

sacrifício dos animais doentes

Animais Examinados: 4.487 cabeças

SANIDADE ANIMAL E VEGETAL

Fonte: ADAPI-PI

FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - O Piauí avança no controle de pragas agrícolas e doenças nos seus rebanhos
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sérias limitações no processo 

produtivo, principalmente da 

agricultura familiar. Por isso, vários 

esforços estão sendo realizados, 

através da formulação e articulação 

de políticas públicas apropriadas 

que favoreçam o acesso à infraes-

trutura e serviços básicos de 

abastecimento de água, produção 

agrícola e não agrícola, melhoria 

de renda, educação, saúde, 

segurança alimentar e nutricional 

da população.

As ações do Governo visam, 

sobretudo, o atendimento a 

famílias lideradas por mulheres; 

famílias que tenham pessoas com 

idade superior a 65 anos; famílias 

com pessoas com necessidades 

especiais; famílias com maior 

número de crianças na faixa etária 

de zero a seis anos e famílias 

FISCALIZAÇÕES

Fonte: ADAPI-PI

AÇÃO FISCALIZAÇÕES/VISTORIAS

Controle de Trânsito de Produtos Vegetais que entram e saem do Estado, dentre os 

quais estão frutos, mudas, grãos e sementes

109.922 toneladas de frutas

252.550 mudas

17.187 veículos transportando frutas e mudas

Fiscalização de Agrotóxico desde a comercialização, passando pelo transporte, 

armazenamento e destinação das embalagens

1.162 fi scalizações a estabelecimentos que comercializam agrotóxicos

Controle das propriedades rurais para a Erradicação da Febre Aftosa 5.596 fi scalizações a propriedades rurais

5.575 fi scalizações a estabelecimentos que comercializam vacina contra Febre 

Aftosa.

Serviço de Inspeção Estadual – SIE de produtos e subprodutos de origem animal 

no Estado

Kg derivados Cárneos Inspecionados

2.020.448 L derivados Lácteos Inspecionados

4.257.897 L de leite pasteurizado Inspecionado

5.918,52 Kg  de produtos Apreendidos

19 Vistorias realizadas em estabelecimentos

Serviço de Classifi cação Vegetal de produtos vegetais produzidos no Estado 711 Ton. de arroz beneficiado

21 Ton. de feijão.

1.079,3 Ton. de Milho em Grão.                                                                         438 certificados emitidos   

Fiscalização do Trânsito de Animais, Seus Produtos e Sub-Produtos e dos Eventos 

Agropecuários no Território Piauiense buscando impedir a entrada de doenças.

79 Eventos Agropecuários Fiscalizados

13.023 animais fi scalizados nos eventos

13.483.013 animais inspecionados

17.259 veículos com animais inspecionados 

com crianças de sete a quatorze 

anos, que estejam matriculadas e 

frequentando a escola.

Além disso, em 2010 foram 

realizadas diversas ações que 

buscam fortalecer programas e 

políticas para o Semiárido, dentre as 

quais se destacam:

• Ações em rede: Rede de 

Educação do Semiárido Brasileiro 

(RESAB) (realizados eventos de 

formação e articulação; promovido 

o primeiro curso de pós-graduação 

em Educação Contextualizada no 

Semiárido e elaborado material 

didático); 

BARRAGINHAS - Tecnologias agrícolas mais adequadas ao semiárido foram levadas ao homem do campo
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Fonte: ADAPI-PI

AÇÃO OBJETIVO BENEFICIADOS VALOR TOTAL- R$ 1,00

Construção de Cisternas no Semi-árido Captar água da chuva para o consumo humano 211 Cisternas     131.597 

Construção de Sistema Barraginhas no 

Semiárido Piauiense

Construir barraginhas para o armazenamento de águas pluviais 

e/ou enxurradas com vistas a dotar as comunidades de mel-

hores condições de convivência com o semi-árido

535 famílias       1.737.762 

• Coordenação do Comitê 

Gestor Estadual do Programa 

– Um Mundo para a  Criança e 

o Adolescente do Semiárido, 

contribuindo com a organização 

de participações institucionais no 

comitê e apoio ao “Selo UNICEF – 

Município Aprovado”, com mobili-

zação e animação para adesão 

dos municípios e cumprimento 

das metas com superação de 

indicadores negativos nas áreas de 

educação, saúde e assistência social.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
E VIABILIDADE ECONÔMICA 
DOS ASSENTAMENTOS 

Este programa visa permitir 

a regularização fundiária de 

pequenos posseiros e proprietários 

de imóveis rurais. Essa ação garante 

a permanência na terra, pois lhes 

assegura a posse do imóvel. Além 

disso, tem por objetivo conhecer 

a situação fundiária do Estado, 

através de georreferenciamento, 

permitindo o adequado plane-

jamento e proposição de políticas 

públicas locais, como o crédito rural 

e a assistência técnica. 

Desde maio de 2010 foram 

georreferenciados 70 mil dos 100 

mil hectares previstos no Projeto de 

Cadastro e Regularização Fundiária 

de Imóveis Rurais em Santa 

Filomena, em consonância com um 

convênio entre o Intepi e o MDA.

Tendo em vista o georrefer-

enciamento das terras devolutas, 

de ausentes e desconhecidos, 

bem como o cadastramento das 

famílias para emissão dos títulos de 

concessão de direito real de uso, 

a ação de Regularização de Áreas 

nos Municípios do Estado do Piauí 

concretizou em 2010 as seguintes 

realizações:

• Levantamento topográfi co 

de lotes residenciais no Povoado 

Santo Antônio, Data Lagoa da Vida, 

município de Água Branca;

• Regularização fundiária de 

70 hectares em São José do Peixe, 

com o cadastramento de 100 

famílias;

• Levantamento de áreas 

públicas passíveis de regularização 

fundiária, visando à titulação dos 

posseiros que se caracterizam como 

agricultores familiares:

Parte dessas áreas já foi 

alienada, outras doadas através do 

Contrato de Concessão de Direito 

Real de Uso (CCDRU). No entanto 

ainda restam áreas para serem 

trabalhadas. 

Além disso, o Estado deu apoio 

às famílias assentadas através do 

Crédito Apoio e Crédito Habitação, 

com recursos superiores a R$ 6,4 

milhões, atendendo a 613 famílias 

MUNICÍPÍO LOCALIDADE ÁREA (ha)

 Oeiras/Colônia do PI Buriti do Rei 82.615

Santo Inácio/Floresta Data Campo Largo 79.002

Santa Cruz do Piauí/Wall Ferraz Data Ilha 15.386

Campinas Data Campo Grande/Castelo 67.402

Isaías Coelho Data Poções 37.570

São Francisco do Piauí Data Serinha e Data Pobre 23.644

Simplício Mendes Chapada Piaçaba 11.173

Sobras/Data Moreira 6.978

Arraial Mucambo/D. Mucambo 3.737

TOTAL 327.507

Fonte: INTERPI-PI

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

APOIO À CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO
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em seis localidades.

O Governo ainda regularizou 

115.562 hectares de terras públicas, 

benefi ciando 240 produtores, 

além de georreferenciar 1.260.753 

hectares nos municípios dos 

Cerrados piauienses, contemp-

lados pela Lei nº. 5.966/10, que 

trata da regularização fundiária 

naquela região do Estado.

DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO

Em 2010, o Governo do 

Estado seguiu com o Programa 

Crédito Fundiário que abre linhas de 

créditos para que os trabalhadores 

rurais, com pouca ou sem terra, 

possam adquirir uma propriedade. 

Além da compra da terra, os 

recursos são utilizados na infraes-

trutura necessária à produção, na 

assistência técnica e extensão rural, 

bem como na construção de casas, 

compra de implementos agrícolas, 

preparo do solo e o que mais for 

necessário para que a terra seja 

produtiva.

Em 2010, foram adquiridos 

19.410 hectares, benefi ciando 920 

famílias – cerca de 3,6 mil pessoas. 

O investimento somou R$ 16,5 

milhões, sendo R$ 1,4 milhão 

com aquisição de terras e R$ 

15,1 milhões com investimentos 

comunitários.

Tendo em vista diminuir os 

índices de pobreza e melhorar o 

bem-estar e a renda da população 

rural, com acesso à infraestrutura 

econômica e social e aos serviços 

de apoio às atividades produtivas, 

o Governo do Estado fi nanciou 

subprojetos comunitários, visando 

à maior integração de políticas, 

programas e projetos de desen-

volvimento.

Fonte : Coordenadoria de Combate à Pobreza Rural - CCPR

TIPO DE PROJETO MUNICÍPIOS
FAMÍLIAS 

BENEFICIADAS
VALOR - R$ 1,00

Ovinocultura Jardim do Mulato, Simões e Pedro II 113 284.909

Trator São Miguel da Baixa Grande, 

Luzilândia, Nazária e Alagoinha.

118 340.673

Apicultura Corrente e Pedro II 63 186.591

Fonte: INTERPI-PI

MODALIDADE LOCALIDADE VALOR - R$ 1,00 BENEFICIADOS

Crédito Apoio Campestre - Nazária 124.800 52 famílias

Nazária 120.000 50 famílias

Salva Terra – José de Freitas 81.600 34 famílias

Lagoa Nova - Curralinhos 80.000 25 famílias

Crédito Habitação Serra Branca/Vermelha – São Raimundo Nonato 6.000.800 452 famílias

APOIO À FAMÍLIAS ASSENTADAS

ENERGIA RURAL - Comunidades em todo o Piauí agora estão recebendo mais energia para produzir e crescer

SUBPROJETOS COMUNITÁRIOS
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Na Lagoa do Portinho,

O projeto Contenção

Das Dunas é referência

E exemplo pra nação.

Em Gilbués, o combate

À desertifi cação.

A preservação da mata

Nativa é um exercício

De sustentabilidade.

Para a água, o benefício

É a construção de adutoras

E o combate ao desperdício.
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A política ambiental é de 

extrema importância nos dias de 

hoje. Por muito tempo o homem 

preocupou-se apenas com o 

resultado que o uso dos recursos 

naturais traria de benefício para 

a sociedade, esquecendo-se que 

este uso deve ser sustentável 

para que as próximas gerações 

possam usufruir o meio ambiente 

tal como nós. Atualmente é 

impossível pensar em desenvolvi-

mento econômico sem pensar na 

conservação e no uso racional dos 

recursos naturais.

Sob essa ótica, Governo do 

Piauí tem-se esforçado para aliar 

expansão econômica, justiça social 

e equilíbrio ambiental, apoiando 

a sua política ambiental em duas 

linhas de intervenção: promoção da 

conservação e do uso sustentável 

dos recursos naturais e fortaleci-

mento da gestão ambiental. Neste 

sentido, além de tornar mais rigorosa 

a Lei da Política Florestal, ampliando 

a Reserva Legal para 30%, o Governo 

tem favorecido a manutenção dos 

corredores ecológicos naturais, 

através da criação de unidades de 

conservação em áreas estratégicas, 

como é o caso da Estação Ecológica 

Chapada da Serra Branca, com 

uma área de 21.587,71 hectares, 

situada entre os Parques Nacionais 

da Serra da Capivara e da Serra das 

Confusões.

DESENVOLVIMENTO 
COM RESPEITO AO MEIO 
AMBIENTE
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CONSELHOS DE MEIO 
AMBIENTE

Em função do caráter 

democrático e participativo do 

Governo, colocou-se em funciona-

mento os Conselhos Estaduais do 

Meio Ambiente e o de Recursos 

Hídricos, como forma de partilhar 

com a sociedade a responsabilidade 

da gestão ambiental, envolvendo a 

população nessa questão. 

Outra ação importante no 

âmbito da democratização da 

gestão ambiental foi o início das 

comissões gestoras das principais 

barragens do Piauí, começando 

pelos reservatórios de Bocaina 

(Bocaina), Petrônio Portella (São 

Raimundo Nonato), Pedra Redonda 

(Conceição do Canindé), Algodões 

II (Curimatá) e Salinas (São Francisco 

do Piauí), que vêm a ser os embriões 

dos futuros comitês de bacias hidro-

gráfi cas rumo à gestão descentra-

lizada, democrática e participativa 

dos recursos hídricos.

Também se destacam os 

programas voltados para o desen-

volvimento do turismo sustentável, 

aproveitando o potencial turístico 

do nosso estado sem degradá-lo; 

a educação ambiental; a gestão 

integrada do meio ambiente; a 

recuperação das áreas degradadas 

e o combate à desertifi cação; o uso 

sustentável dos recursos naturais e 

o Projeto Proágua.

Outro programa importante 

na área ambiental foi o de Apoio 

Administrativo à Coordenação 

Geral da SEMAR, com objetivo de 

execução das atribuições admi-

nistrativas essenciais ao efetivo e 

efi caz funcionamento da Secretaria 

do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos, que aplicou, no ano de 

2010, um montante de R$ 8 milhões 

em aquisições de máquinas e 

equipamentos de informática e 

utensílios, implantação do Projeto 

Com Vidas, que atende 18 escolas 

no Piauí, promoção de palestras e 

eventos como o Ação Global, Sexta 

Ambiental, Semana Estadual do 

Meio Ambiente entre outras.

O Estado trabalhou ainda na 

elaboração de estudos, projetos 

e execução de obras e serviços 

para o desenvolvimento do 

turismo sustentável. Esse trabalho, 

concluído em 2010, benefi ciou 

moradores e turistas da região da 

Planície Litorânea. Uma das ações 

incluídas no programa foi o controle 

ambiental das dunas da Lagoa 

do Portinho, que está reduzindo 

o avanço natural da areia sobre a 

lâmina d’água daquele que é um 

dos mais belos cartões portais do 

litoral piauiense.

O Governo também trabalha 

em apoio a projetos que visem 

ao uso racional e sustentável 

dos recursos naturais, incluindo 

a identificação dos pontos de 

agressão ambiental, a recuperação 

Fonte: SEMAR

Ação /Objeto Solicitações
Licenças 

Emitidas

Área total 

autorizada

Licenciamento Ambiental 1.847 1.757 -

Autorização de supressão vegetal 178 152 157.831,39 ha

Plano de manejo fl orestal 51 28 1.792,56 ha

Outorga de recursos hídricos 341 361 -

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

INFRAÇÕES AMBIENTAIS - 2010

Número de Multas aplicadas 31

Embargos 16

Suspensões 2

RIO PARNAÍBA -   O Estado começa a trabalhar para a criação dos comitês de bacias hidrográfi cas

SEMIÁRIDO - Combate à desertifi cação

Fonte: SEMAR
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das áreas degradadas e o aprovei-

tamento dos recursos hídricos.

No entanto, para que todos 

estes programas façam efeito é 

importante que a população esteja 

conscientizada dos benefícios de 

uma política voltada para o meio 

ambiente. Dessa necessidade 

surgiu o programa de Educação 

Ambiental, com abrangência 

em todo o Estado. O programa 

contribui para manter, melhorar e 

ampliar as relações entre gestão, 

meio ambiente e desenvolvimento, 

através da promoção de eventos e 

capacitação, da elaboração de um 

calendário ambiental, da melhoria 

do Centro de Educação Ambiental 

e da implantação de bibliotecas 

específi cas.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A mudança climática e o 

aquecimento global estão na 

ordem do dia em todo o mundo. 

Isso vem demandando do 

governo estadual uma atuação 

cada vez maior na elaboração 

de documentos e propostas de 

atuação, na preparação de eventos 

para discussão de tais propostas 

e na aprovação de leis, decretos e 

instrumentos jurídicos necessários à 

intervenção do Estado na proteção 

à natureza. 

Neste sentido, foi constituído 

um Fórum Estadual de Mudanças 

Climáticas e Combate à Pobreza, 

que tem auxiliado o Governo na 

incorporação do tema nas políticas 

públicas, com a criação de leis que 

estabeleçam políticas e planos 

estaduais de mudanças climáticas, 

para possibilitar adequado enfren-

tamento dos efeitos do aqueci-

mento global, que já se fazem sentir 

no território piauiense. Seguindo 

essa linha, em 2010, o trabalho do 

fórum esteve voltado à elaboração 

das minutas e projetos desses 

instrumentos legais que serão 

submetidos ao poder legislativo em 

2011.

Desde os anos 40 o Piauí vem 

sofrendo um processo de deserti-

fi cação e hoje atinge fortemente 

sete municípios localizados no Sul 

do Estado, sendo Gilbués e Monte 

Alegre os mais afetados. Por este 

motivo foi criado o Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas 

e Combate à Desertifi cação, que 

identifi ca áreas suscetíveis e já 

desertifi cadas, elabora projetos de 

recuperação dessas áreas, promove 

ações educativas e técnicas de 

convivência da população com as 

áreas suscetíveis. 

Em face disso, em dezembro 

de 2010, foi apresentado o Programa 

de Ação Estadual de Combate 

à Desertifi cação. O programa 

estabelece as diretrizes e instru-

mentos legais e institucionais para a 

formulação e execução de política de 

combate à desertifi cação, mitigação 

dos efeitos da seca e de promoção 

de desenvolvimento sustentável.

No Estado do Piauí, as Áreas 

Suscetíveis à Desertifi cação (ASDs), 

identifi cadas no Diagnóstico 

Ambiental e Socioeconômico, 

abrangem 173 municípios, dos 

quais150 estão sob o domínio 

do Semiárido, e 23 sob a zona 

subúmida.

PROGRAMA PROÁGUA

A água, bem essencial à 

vida do planeta, tem caráter fi nito 

e é por isso que se tem dado 

uma especial atenção à gestão 

dos recursos hídricos do Estado, 

buscando a preservação e o melhor 

uso. Através do Programa Proágua 

tem sido possível desenvolver 

mecanismos de gestão de recursos 

hídricos dentro de uma perspectiva 

PAISAGEM ÚNICA - Desfi ladeiro do rio Poti: paisagem reveladora do potencial turístico do Piauí

Fonte: SEMAR

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL

Ação/Projeto
Valor executado em 

2010 R$ - 1,00
Situação

Elaboração de Estudos, Projetos e Execução de Obras e 

Serviços para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável.

276.315 Concluído



1 1 3

mensagem 2011  |  balanço e perspectivas

regional de utilização dos recursos 

do Proágua Nacional.

No Semiárido, onde a água é 

escassa, foram propostos oito sistemas 

adutores visando ao aproveitamento 

de águas acumuladas em barragens, 

mas sem uso para abastecimento 

humano. Dos sistemas propostos, 

está concluída a obra da Adutora 

do Garrincho, que custou mais de 

R$ 35 milhões, com R$ 7 milhões de 

contrapartida do Estado. Esta adutora 

tem mais de 190 quilômetros de 

extensão e benefi cia pelo menos 60 

mil pessoas em 11 municípios: São 

Raimundo Nonato, Coronel José 

Dias, São Lourenço, Dirceu Arcoverde, 

Fonte: SEMAR

USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS

Ação/Projeto Valor executado em 2010 - R$ 1,00 Situação

Elaboração e Implantação de Plano de Gestão, Criação e Manutenção das Unidades Estaduais de Conservação 800.240 Andamento

Fundo Estadual de Recursos Hídricos 32.740 Andamento

Gestão dos Recursos Hídricos     852.068 Andamento

Obras de Infra-estrutura Hídrica 336.374 Andamento

Implementação de Política Estadual de Mudanças Climáticas e Combate à Pobreza 102.587 Andamento

Bonfi m do Piauí, Várzea Branca, Anísio 

de Abreu, Jurema, São Braz do Piauí, 

Caracol e Fartura do Piauí.

Na mesma perspectiva, foram 

realizadas as licitações para mais 

duas grandes obras de adutoras 

na região: adutoras de Piaus e 

Ação/Projeto Valor executado em 2010 Situação

Gestão dos Recursos Hídricos na Programação do Pró 

Água Nacional

2.022.843 Andamento

Implantação do Sistema Adutor de Piaus 10.249.895 Andamento

PRÓ ÁGUA

Fonte: SEMAR

Bocaina. A primeira já está com 

obras em andamento e atenderá os 

municípios de São Julião, Fronteiras, 

Pio IX, Vila Nova do Piauí e Campo 

Grande do Piauí, benefi ciando mais 

de 20 mil pessoas somente com o 

abastecimento de água. 

MANANCIAIS - O Estado 

trabalha para que os recursos 

hídricos sejam protegidos de 

ações de degradação
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Institucionalmente,

Hoje temos redução

Da dívida do Estado,

E feita a comparação

Por sua vez a Receita

Teve uma elevação.

Hoje o planejamento

É mais participativo,

O servidor é treinado,

Preparado e criativo.

O resultado é um Estado

Muito mais competitivo.
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1 1 6

desenvolvimento 
institucional

Um dos principais desafi os 

de um Estado em desenvolvimento 

como o Piauí é o fortalecimento 

institucional, que não se restringe 

a eventuais ajustes na estrutura 

administrativa e/ou à busca do 

equilíbrio fi scal. É muito mais 

que isso, porque o objetivo é 

consolidar o processo democrático 

e proporcionar à sociedade todas as 

condições para o seu desenvolvi-

mento e bem-estar, conciliando 

desenvolvimento econômico, 

sustentabilidade ambiental e justiça 

social.

Este quadro desafi ador requer 

um Estado mais efi ciente e quali-

fi cado para a prestação de serviços 

públicos de qualidade e com 

menores custos para a sociedade. 

Assim, é imperioso o estabeleci-

mento de uma estratégia de trans-

formação da gestão pública, com 

importantes mudanças na cultura e 

na organização das instituições.

Com foco nestes preceitos o 

Estado do Piauí vem desenhando, 

nos últimos anos, um novo perfi l 

de gestão pública. Já é possível 

perceber signifi cativa redução do 

défi cit institucional e consequente 

aumento da governança, que é 

a maneira pela qual o poder é 

exercido na administração dos 

recursos sociais e econômicos, 

visando ao desenvolvimento, com 

mais efi ciência, transparência e 

participação.

O Plano Plurianual 2008-2011 

traçou as diretrizes para os 
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resultados que ora se concretizam, 

através de programas de governo 

voltados à melhoria da gestão.

PLANEJAMENTO PARA 
O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

O planejamento governa-

mental no Estado do Piauí segue 

uma orientação democrática e 

participativa, tendo como base uma 

abordagem territorial que parte das 

potencialidades de cada um dos 

11 Territórios de Desenvolvimento, 

unidade de planejamento adotada 

pelo Estado, para construir uma 

visão de futuro que tem como 

metas o desenvolvimento susten-

tável, a redução de desigualdades e 

consequente melhoria da qualidade 

de vida dos piauienses. 

Essa prática objetiva atingir 

um grau máximo de democrati-

zação na defi nição dos programas e 

ações de Governo, culminando com 

um bom nível de regionalização do 

orçamento, no qual as peculiari-

dades regionais são consideradas e 

as necessidades locais atendidas.

O planejamento da ação 

governamental se dá através do 

envolvimento dos segmentos 

sociais na defi nição de prioridades, 

na consolidação de espaços 

institucionais de participação e no 

controle social, através de processos 

de discussão, articulação, consulta 

e deliberação, observadas as 

seguintes instâncias: as Assembleias 

Municipais; os Conselhos de 

Desenvolvimento Territorial 

Sustentável (CTDS) e o Conselho 

Estadual de Desenvolvimento 

Sustentável (CEDS), órgão máximo 

de deliberação das políticas 

públicas que norteiam a ação 

governamental.

Inaugurado no Brasil há bem 

pouco tempo, o planejamento 

das ações governamentais com o 

auxílio da sociedade vem se consol-

idando no Estado do Piauí como 

uma estratégia vencedora e alimen-

tando os orçamentos anuais com 

projetos oriundos das demandas 

da sociedade em cada território de 

desenvolvimento estabelecido, de 

forma democrática e socialmente 

inclusiva. 

No ano de 2010, em articu-

lação com parceiros de programas 

federais e de forma complementar 

as iniciativas de planejamento e 

gestão participativas estaduais, 

destacaram-se:

• Construção do Plano 

Meio-Norte, proposta que surgiu 

em decorrência da observação 

do mapa da Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR), 

no qual a região, apesar de possuir 

grande potencial, se encontrava no 

pior cenário de desenvolvimento: 

baixa renda e economia estagnada. 

A área do Plano compreende sete 

regiões estaduais de planejamento, 

sendo três do nordeste maranhense 

(Lençóis Maranhenses, Delta do 

Parnaíba e Alto Munim); duas do 

norte piauiense (Planície Litorânea 

e Cocais) e duas do noroeste 

cearense (Litoral Norte e Ibiapaba), 

num total de 77 municípios. O 

plano foi construído mediante a 

realização de audiências públicas 

nos três Estados;

• Constituição da Câmara 

Temática da Pesca no Território 

Planície Litorânea, em fase de 

conclusão do processo de insta-

lação, no âmbito do Conselho, com 

a participação da Coordenação 

Executiva do Conselheiro Territorial;

• Participação nas reuniões 

do Programa de Desenvolvimento 

Territorial Integrado e Sustentável 

- PDTIS do Território dos Cocais, 

proposto pela Fundação Banco do 

Brasil em parceria com o Governo 

do Estado e outros órgãos com 

atuação nesse Território, tendo 

como base a educação e o desen-

volvimento sustentável. No ano em 

discussão, estão sendo acompan-

hadas/monitoradas a pesquisa 

sobre o babaçu e os projetos 

produtivos em operação;

• Realização de duas ofi cinas 

de capacitação de multiplicadores 

para lançamento de projetos no 

SICONV, em Parnaíba e Teresina, 

contemplando 28 participantes 

de 14 municípios da área do Plano 

Meio-Norte;

• Realização do Seminário 

VISÃO DE FUTURO - Planejar é propor soluções que atendam a quem mais precisa, como os pequenos agricultores
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MÉDIA E PERFIL DE PÚBLICO DE PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS TERRITORIAIS – 2010.

Fonte: SEPLAN

Território Atividade Nº de pessoas Poder Público Soc. Civil Mulheres Homens

Planície  Litorânea Ofi cina de capacitação de multiplicadores 

SINCONV

22 14 08 12 10

Cocais Seminário Cadeias Produtivas Piauí 2030 93 69 24 30 70

Carnaubais Ofi cinas Temáticas 24 07 17

Entre Rios Ofi cinas temáticas 41 20 21

Ofi cinas de Planifi cação 48 26 22

Vale do Rio Sambito Lançamento do Projeto VIVA SEMI-

ÁRIDO no Território Vale do Sambito- 

18/05/2010

39 32 7 17 22

Vale do Rio Canindé Lançamento do Programa Viva o 

Semiarido.

Ofi cina de Nivelamento Conceitual para 

construção do PTDRS

70   

43

                               

10

06

60

37

50

15

20

28

Vale do Rio Guaribas Proposta de Lançamento do Programa 

Viva Semiárido-Paulistana e PIcos

64 - - 63 71

Ofi cinas Temáticas

Ofi cinas de Planifi cação

57 24 33 17 40

----------------

Serra da Capivara Ofi cina Temáticas 

Ofi cinas de Planifi cação

38

38

10 28 16

21

22

17

Alto Parnaíba Ofi cina Temática

Ofi cina de Planifi cação

28

38

16 12 12

14

16

24

Chapa das Manga-

beiras

I Encontro da Mesorregião Chapada das 

Mangabeiras de 2010

47 14 33 - -

Cadeias Produtivas – Piauí 

Cenários Meio-Norte 2030, sob a 

Coordenação Geral do Grupo de 

Trabalho Interministerial, no Piauí;

• Participação ativa em todas 

as etapas relativas ao Programa 

Viva o Semiárido, colaborando na 

formatação do planejamento de 

ações, na elaboração dos Termos de 
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RECEITA TOTAL               ICMS R$               FPE R$

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS 2002-2009

1.759

902

541

2.088

611

938

2.550

760

1.034

2.761

1.296

901

3.211

1.433

1.072

3.499

1.660

1.171

4.319

2.029

1.400

5.191

1.956

1.576

5.609

2.108

1.906

Referência, bem como na mobili-

zação de atores locais dos Territórios 

Vale do Canindé, Vale do Sambito, 

Vale do Rio Guaribas e Serra da 

Capivara;

• Participação na Coordenação 

do Comitê de Articulação Estadual 

- CAE dos Territórios da Cidadania, 

promovendo a articulação das 

entidades do Governo do Estado 

no sentido da observância de enca-

minhamentos identifi cados para a 

superação de gargalos e oportuni-

zando o processo de implantação 

de políticas públicas, bem como a 

interação entre as diversas esferas 

e níveis de gestão, racionalizando 

recursos humanos e fi nanceiros e 

otimizando os resultados;

• Realização do I Encontro 

da Mesorregião da Chapada das 

Mangabeiras, em Floriano-PI, com 

a participação da sociedade civil e 

do poder público de 26 municípios 

da área de abrangência, onde foram 

identifi cados os problemas desde 

sua instalação e apresentadas as 

saídas para dirimir as difi culdades. 

Além das atividades inerentes 

ao Planejamento propriamente 

dito, foram promovidas iniciativas 

com olhar de gênero em todas 

as ações e realizadas atividades 

diversas como:

• Promoção de Palestras 

sobre a Lei Maria da Penha;

• Participação em reuniões 

dos Conselhos Institucionais – 

Assistência Social, Meio Ambiente, 

Mulher, Comissão de Emprego e 

Renda e Criança e Adolescente;

• A c o m p a n h a m e n t o 

de Reuniões Intersetoriais de 

Planejamento;

• Implantação do Programa 

Pró-Equidade de Gênero em todas 

as suas etapas;

• I Fórum Cultural do Território 

dos Cocais/PDTIS/CITCOCAIS

• Reunião do CEDS - 

Planejamento Estratégico do 

Governo

• Encontro de Avaliação das 

Ações Territoriais e Planejamento

GESTÃO FISCAL EFICIENTE

A política fi scal do Governo 

deve promover a gestão respon-

sável dos recursos públicos, assegu-

rando o equilíbrio de receitas e 

despesas e promovendo o desen-

volvimento socioeconômico do 

Estado, através de ações planejadas 

e transparentes.

SEU DINHEIRO - Gestão fi scal efi ciente amplia a arrecadação de tributos estaduais e resulta em mais investimento em área sociais, como a saúde pública

Fonte: SIAFEM
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290.205,414
216.789,973

432.528,585

770.524,525 720.322,455

INVESTIMENTO R$

Apesar da crise econômica 

iniciada no fi nal de 2008, de cujos 

efeitos o Estado ainda se recente, 

notadamente da perda de recursos 

do Fundo de Participação dos 

Estados (FPE), que atingiu a cifra de 

R$ 343,0 milhões até outubro/2010, 

o Governo tem conseguido superar 

as difi culdades fi nanceiras e 

manter o equilíbrio entre receitas e 

despesas.

A Receita Total do Estado em 

2010 projeta um crescimento de 

8% em relação a 2009, totalizando 

R$ 5,6 bilhões (balancete parcial). 

O ICMS, principal receita tributária 

2002 2003 2004 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 (PARCIAL)

RCL              DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EM R$
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2.722

1.587
1.647

1.940

2.358

2.262
2.380 2.308

2.435
2.634

2.473
2.668 2.580 2.671

3.054

3.832
4.032

4.523

MILHÕES

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA X DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal / SEFAZ

do Estado, está projetado para R$ 

1,9 bilhão em 2010, com um cresci-

mento de mais de 20% em relação 

a 2009.

 Graças ao contínuo incre-

mento das receitas próprias e à 

captação de recursos externos, em 

2010 o volume de investimentos 

deve manter o mesmo patamar 

alcançado em 2009, o maior já 

registrado.   

Todo esse desempenho 

tem sua razão de ser e pode ser 

sintetizado em duas vertentes: 

a modernização da gestão fi scal 

empreendida nos últimos oito 

anos, com destaque para a implan-

tação do Sistema Integrado de 

Administração Tributária (SIAT), e o 

crescimento da economia estadual, 

que tem batido sucessivos recordes.

O SIAT permitiu signifi ca-

tivos ganhos para o Fisco Estadual, 

especialmente no que se refere 

à agilidade dos procedimentos, 

transparência, confi abilidade, 

controle de fraudes e redução da 

sonegação fi scal, o que, em última 

instância, resulta no aumento da 

arrecadação. Segundo as unidades 

usuárias, o Siat representa hoje a 

principal ferramenta de Gestão 

Fonte: SIAFEM
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Fiscal.

Outra ação de suma 

importância e que tem contribuído 

para a melhoria da receita é a 

modernização do parque de tecno-

logia da informação e comuni-

cação. Incluem-se nesse processo 

o aumento da capacidade de 

armazenamento e tratamento de 

dados, a segurança da informação 

e a ampliação da rede de comuni-

cação, tanto interna quanto externa. 

Somente com aquisição de equipa-

mentos e serviços de informática, 

foram investidos, de maio de 2009 a 

novembro de 2010, R$ 5,8 milhões 

dos R$ 7,77 milhões previstos no 

Projeto de Modernização da Gestão 

Fiscal, Financeira e Patrimonial do 

Estado (PMAE/BNDES). 

A manutenção do equilíbrio 

fi scal do Estado, por meio do 

aumento contínuo da Receita e do 

Controle da Despesa, tem norteado 

as ações do Governo, de modo a 

gerar a poupança interna necessária 

para estimular o desenvolvimento 

do Estado.

Os indicadores fi scais dos 

últimos anos mostram a retomada 

da capacidade de pagamento e 

de endividamento. Este cenário 

favorável ensejou a contratação de 

operações de crédito destinadas a 

um conjunto de investimentos que 

contribuem para reduzir os gargalos 

de infraestrutura e para alavancar o 

desenvolvimento socioeconômico 

do Estado do Piauí.

 

QUALIFICAÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

A redução do défi cit institu-

cional do Estado passa pela 

implantação de políticas voltadas 

à qualifi cação e à valorização do 

servidor. Nascida num contexto 

de modernização administrativa, 

a Escola de Governo do Estado 

do Piauí (EGEPI) vem cumprindo 

importante papel nesse processo 

quando estimula, através da capaci-

tação e qualifi cação dos servidores 

públicos, o desenvolvimento e 

a prática de uma cultura voltada 

para a qualidade no atendimento 

ao cidadão e ao exercício efi ciente 

de processos de trabalho no setor 

público estadual.

CURSOS / ATIVIDADES 2010

 

CURSO/ATIVIDADE

 

CURSO/ATIVIDADE

 

CURSO/ATIVIDADE

Programa de Cursos/Seminários * Teresina/Interior 1.375

Núcleo de Educação à Distância-NEAD** Teresina/Interior 1.270

Programa Elevação da Escolaridade / Ensino 

Fundamental

Teresina 90

Programa Servidor Saúde Teresina 11.983

Cursinhos populares (Pré-Vestibular) Teresina 160

Comitê Pró-Equidade de Gênero Teresina 576

TOTAL 15.398

Fonte: EGEPI

* Alguns cursos presenciais realizados em 2010: informática básica, operador de computador, 

aperfeiçoamento para assistente administrativo, gestão de pessoas, auxiliar administrativo, recepção em serviços 

de saúde, gestão pública, novas regras ortográfi cas, gerência de recursos humanos, cerimonial e protocolo para 

eventos, gestão nos serviços públicos, planilha eletrônica, excel avançado e digitação.  

**Os cursos ofertados pelo NEAD são: informática básica, atendimento ao cidadão, direitos humanos, 

iniciação ao turismo sustentável e redação ofi cial. 

Foram capacitados 151 cursistas que concluíram o curso entre dezembro de 2010 a janeiro de 2011. 

CURSO/ATIVIDADE PÚBLICO BENEFICIADO

Elaboração e Análise das Novas Demonstrações Contábeis 37

Projetos e Prestação de Contas 218

Sistema Estadual de Gestão de Convênios - SISCON 336

Sistema Federal de Gestão de Convênios 47

Curso de Habilitação e Aperfeiçoamento de Sargentos BM 46

Curso de Habilitação de Ofi ciais BM 29

Capacitação de Policiais Militares, nos níveis de Soldados, Cabos e Sargentos 

realizado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CFAP

320

TOTAL 1.033

Fonte: CGE/SEFAZ/Polícia Militar/Corpo de Bombeiros

CURSOS / ATIVIDADES 2010
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PROJETO LOCAL

Implantação do cadastro sincronizado e do sistema público de escrituração digital - SPED Todo o Estado

Reestruturação das Unidades Operativas do Emater, por meio de reformas de escritórios em 

diversos municípios, como também aquisição de novos equipamentos.

Todo o Estado

Implantação de 04 postos de fi scalização e aquisição de de 16(dezesseis) radares estáticos e 

05(cinco) radares fi xos, diminuindo assim a imprudência de alguns condutores de veículos.

PI-130, PI-113, PI-112, PI-110, PI-315, PI-115, PI-213, PI-117, PI-

224, PI-225, PI-236, PI-130 e PI-112. 

Aquisição de veículos e outros equipamentos para o combate a incêndio no Aeroporto Interna-

cional de São Raimundo Nonato

São Raimundo Nonato - PI

Modernização e reaparelhamento das subunidades de operações da Polícia Militar para o funcio-

namento do Programa Ronda Cidadão em Teresina.

Teresina

Construção de 10(dez) bases para balanças móveis e a implantação de 04(quatro) balanças 

móveis, promovendo o monitoramento e controle de tráfego, e ainda a fi scalização do excesso 

de peso de cargas visando uma melhor segurança e conservação das estradas do Estado. 

PI-112, PI-113, PI-214, PI-211, PI-130, PI-115, PI-218, PI-467, PI-

143, PI-114.

Implantação de Centrais de Atendimento, reestruturadas com novas instalações físicas, elétricas 

e lógicas, mobiliários de escritório, split e equipamentos de informática, proporcionando a 

melhoria no ambiente do atendimento tanto para os servidores quanto para a população;

Parnaíba, Picos, Bom Jesus, Campo Maior.

Estruturação de 10 Salas da Cidadania em municípios de pequeno porte. Água Branca, Assunção do Piauí, Boqueirão do Piauí, Conceição do 

Canindé, Currais, Guaribas, Jatobá do Piauí, Paes Landim, Pio IX, São 

Julião, São Miguel do Tapuio e Sebastião Barros

Disponibilização da nova sistemática de atendimento das Centrais e Qualifi cação dos Servidores 

em gestão de atendimento, melhorando e ampliando a prestação de serviços básicos à popula-

ção carente;

Teresina, Picos, Bom Jesus, Campo Maior, Parnaíba, Água Branca, 

Assunção do Piauí, Boqueirão do Piauí, Conceição do Canindé, Currais, 

Guaribas, Jatobá do Piauí, Paes Landim, Pio IX, São Julião, São Miguel 

do Tapuio e Sebastião Barros.

Implantação de sistema de protocolo na versão WEB Administração pública estadual

Sistema de Registro de Preços ON LINE Administração pública estadual

Recuperação e conservação das instalações internas e externas do Centro Administrativo Teresina

Estruturação de Núcleos da Defensoria Pública no Estado Teresina, Esperantina, Picos, Floriano, Campo Maior e Altos

Construção e Reforma de Unidades de Polícia Militar Teresina, São João do Piauí, Canto do Buriti, Piripiri, 

Reforma de alojamentos do Corpo de Bombeiros Militar Teresina

Reforma do Centro de Equoterapia Teresina

Implantação de novas instalações da Secretaria dos Transportes e aquisição de equipamentos de 

informática e mobiliário modernos. 

Teresina

Estruturação de auditório/sala de treinamento da Controladoria Geral do Estado Teresina

AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – 2010 

Fontes: SEFAZ, EMATER, SETRANS, PM, SEAD, Defensoria Pública, CGE e Corpo de Bombeiros
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Iniciativas de capacitação 

também partem dos próprios 

órgãos, em função de necessidades 

específi cas, implantação de novas 

sistemáticas de trabalho e/ou 

inovações e alterações na legislação 

vigente.

PROGRAMA SERVIDOR 
SAÚDE

Este programa tem o objetivo 

de oferecer aos servidores públicos 

estaduais a prática de atividades 

físicas que colaborem com o desen-

volvimento e o aumento da produ-

tividade, melhorando o desem-

penho no trabalho e estimulando 

hábitos e posturas saudáveis. Além 

da ginástica laboral, o programa 

oferece aulas de yoga, dança e 

ofi cinas de massagem. 

Em 2010 o programa foi 

executado em 12 órgãos da gestão 

pública estadual, tendo benefi ciado 

11.983 servidores.

MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

Sempre com foco na melhoria 

dos serviços públicos ofertados à 

sociedade piauiense, o Governo do 

Estado tem empreendido esforços 

para modernizar administrativa-

mente suas instituições, através da 

internalização de modernas tecno-

logias de informação, melhoria das 

instalações públicas, reestruturação 

de espaços físicos e aquisição de 

equipamentos e mobiliários.

 No ano de 2010 merece 

destaque a implantação de quatro 

Centrais de Atendimento nos 

municípios de Parnaíba, Campo 

Maior, Bom Jesus e Picos, bem 

como a estruturação de 10 Salas 

da Cidadania em municípios de 

pequeno porte, proporcionando 

o acesso aos documentos básicos 

do cidadão, tais como Carteira de 

Identidade, Certidão de Nascimento, 

CPF e Carteira de trabalho.

Estes novos espaços de 

atendimento cumprem papel 

fundamental na descentralização do 

atendimento, ampliando o universo 

dos usuários atendidos e levando 

os serviços para a população de 

todo o Estado.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO 
SERVIDOR 

Com a implantação de um 

novo sistema (INFOPLAM), o IAPEP,  

gestor do plano de saúde Plamta, 

ganhou mais independência e 

transparência e o Estado passou 

a ter informações gerenciais em 

tempo real, possibilitando ao gestor 

tomar decisões acertadas.

O Plamta hoje conta 

com 787 médicos (em todas as 

especialidades) e 36 fi sioterapeutas 

prestando serviços em 454 hospitais 

e clínicas credenciados em todo o 

Estado. Até o dia 20 de novembro 

2010 foram emitidas 18.017 guias 

de internações eletivas e 19.820 

guias de urgência e emergência, 

perfazendo um total de 37.837 

internações.

O Iapep-Saúde disponi-

biliza aos seus usuários uma rede 

credenciada com 498 médicos 

em 35 especialidades e serviços 

odontológicos com fácil acessibi-

lidade através de busca direta. 

DESENVOLVIMENTO 
DE TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO

No ano de 2010, o Estado deu 

um importante passo no campo 

da inclusão digital ao lançar o 

Projeto Piauí Digital, que preconiza 

o uso intensivo da Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) 

como instrumento para ampliar a 

cidadania e combater a pobreza, 

além de garantir a privacidade 

e segurança digital do cidadão, 

sua inserção na sociedade da 

informação e o fortalecimento do 

desenvolvimento local. 

Um dos objetivos principais 

do projeto é organizar uma rede 

de unidades de múltiplas funções 

que permita às pessoas adquirirem 

autonomia tecnológica básica e 

privacidade a partir do software 

livre, combatendo a exclusão digital. 

Trata-se de uma iniciativa funda-

mental para capacitar a população 

PIAUÍ DIGITAL - O Governo trabalha para levar a tecnologia da informação a todo o Piauí
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piauiense e inseri-la na sociedade 

da informação. 

Os equipamentos já estão 

sendo adquiridos, com vistas à 

implantação das estações que 

serão instaladas nos municípios 

de Teresina, Altos, Campo Maior, 

Piripiri, Parnaíba, União, Barras e 

Esperantina, inicialmente incluídos 

no programa, de modo a permitir 

que a rede de comunicação seja 

interligada com a central de 

comando na Agência de Tecnologia 

da Informação (ATI), em Teresina.

Com este projeto, o Governo 

deseja canalizar todos os esforços 

para prover um aumento de 

efi ciência da gestão pública e 

prestação de serviços ao cidadão, 

com diminuição de custos e foco 

na inclusão digital, como uma nova 

perspectiva de cidadania para a 

população (Internet Social).

Foram realizadas, ainda, ao 

longo de 2010, várias ações na área 

de tecnologia da informação, que 

buscam a modernização do Estado:

• Rede de Comunicação 

interligando 10 pontos estratégicos 

da PM em municípios fronteiriços, 

permitindo a comunicação de voz 

(telefone/voip) e internet com o 

objetivo de dar agilidade à PM no 

combate à violência e ao tráfi co 

de drogas, proporcionando maior 

segurança aos piauienses;

• Implantação do novo 

Sistema de Gestão de Pessoas que 

permitirá ao Governo um maior 

controle dos gastos com pessoal;

• Obras de construção da 

nova sede da ATI, localizada no 

centro administrativo, que oferecerá 

ainda mais poder de resolutividade 

à ATI, para atender as inúmeras 

demandas dos órgãos estaduais;

• Certifi cação Digital, ou seja, 

o credenciamento do Estado como 

uma Autoridade Registradora (AR), 

ligada ao SERPRO, capaz de fornecer 

certifi cados digitais para o Governo 

e para o público em geral;

• Sistema de Identifi cação 

Civil, uma ferramenta segura na 

captura e armazenamento de 

identidade digital, bem como o 

fornecimento de identidade civil.      

ESTUDOS E PESQUISAS 
SÓCIOECONÔMICOS

Com o objetivo de contribuir 

com o processo de avaliação da 

efi ciência das políticas públicas, o 

planejamento governamental e da 

tomada de decisões dos setores 

produtivos, o Estado do Piauí 

disponibiliza à sociedade um rol 

de informações ligadas à evolução 

socioeconômica piauiense.

Em 2010, merecem destaque 

as seguintes publicações/divul-

gações:

• Produto Interno Bruto 2008 

(estadual e municipal);

• Atualização do Cadastro da 

Rede Hoteleira;

• Conjuntura da Rede 

Hoteleira de Teresina;

• Conjuntura Econômica do 

Piauí – três edições;

• Pesquisa de Adequação da 

Central de Artesanato ao Turismo 

Receptivo.

MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Na ação Controle Interno dos 

Órgãos foram executados os seguintes 

procedimentos, com a fi nalidade de 

orientar os Núcleos de Controle de 

Gestão dos órgãos estaduais:

• Palestras com orientações 

e informações sobre licitações e 

contratos, controle interno, despesa 

pública e educação fi scal;

• Levantamento com 

sugestões para racionalização de 

recursos e elaboração de uma 

Instrução Normativa para orien-

tação aos gestores estaduais;

• Realização de nove 

auditorias nas diversas secretarias 

estaduais com recomendações de 

caráter técnico para otimização dos 

recursos públicos;

• Elaboração do Manual de 

Contratos de Terceirização no Setor 

Público;

• Fiscalização dos convênios 

fi rmados com várias prefeituras do 

Estado do Piauí.

ATENDIMENTO - O  IAPEP mantém convênio para assistência para milhares de servidores e seus dependentes
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Se fi zermos um balanço

Das obras realizadas,

Das que estão em andamento,

Vamos encontrar estradas,

Porto de Luís Correia

E casas para moradas.

Minha Casa Minha Vida

Programa de Habitação

Junto com o Luz para Todos

Firme acelerando vão

Com um rápido crescimento

O Estado e a nação.
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PROGRAMA DE 
ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO – PAC

O Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC), lançado 

pelo Governo Federal em janeiro 

de 2007, uniu instituições federais, 

estados, municípios e iniciativa 

privada para ampliar o desenvolvi-

mento econômico do Brasil. Para 

tanto, foram elaborados projetos de 

curto, médio e longo prazo, em três 

eixos: logístico, energético e social 

e urbano que, interligados, estão 

propiciando uma maior e mais 

sustentável expansão da economia 

brasileira.

Para o PAC 1 foram previstos 

investimentos da ordem de R$ 12 

bilhões para o Piauí, em empreendi-

mentos exclusivos no Estado e em 

obras de caráter regional.

INVESTIMENTO EM 
INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

Para melhorar a infraes-

trutura logística estão em curso 

investimentos em rodovias, 

ferrovias, aeroportos e a retomada 

da construção do Porto de Luís 

Correia, o que trará melhorias no 

escoamento da produção regional 

para consumo interno e para 

exportação, além do deslocamento 

de pessoas dentro do Estado.

A maior obra do PAC no 

Piauí está incluída neste eixo: a 

Ferrovia Transnordestina, que 

ligará o Cerrado piauiense aos 

portos de Pecém (CE) e Suape (PE), 
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transportando riquezas e trans-

formando esse investimento em 

emprego e renda para os piauienses 

e melhorando a qualidade de vida 

da população.

A construção da ferrovia 

somada à conclusão e operacio-

nalização do Porto de Luís Correia, 

melhoria e expansão da malha 

rodoviária federal e estadual e a 

revitalização da ferrovia Altos-Luís 

Correia, dotará o Piauí da estrutura 

logística necessária para o cresci-

mento do Estado.

PORTO DE LUÍS CORREIA

• Construção do Cais do Porto

• Obra em andamento – R$ 

12 milhões (Faturado: 76,86%)

• Recuperação e Reforço da 

Estrutura do Cais

• Obra em andamento – R$ 

12 milhões (Faturado: 4,67%)

• Aterro de Retaguarda, 

pavimentação e edifi cações

• Ação preparatória – R$ 28 

milhões

• Dragagem

• Ação preparatória – R$ 10 

milhões

INVESTIMENTOS EM 
INFRAESTRUTURA 
ENERGÉTICA

A ampliação da infraes-

trutura energética traz benefícios 

à população do Estado, propor-

ciona mais qualidade de vida aos 

piauienses, amplia as oportuni-

dades de produção das empresas, 

gera mais empregos e renda para a 

população.

Com os investimentos em 

novas linhas de transmissão, 

subestações e redes de distribuição 

de energia o Piauí terá seu 

potencial energético ampliado. 

Essa ampliação do suporte 

energético do Estado faz o Piauí ter 

maior importância e participação 

no Sistema Elétrico Interligado 

Nacional, com o aumento da 

receita proveniente de arrecadação 

de impostos sobre a energia trans-

mitida.

O Estado também está 

passando à condição de gerador de 

energia, com a instalação do Parque 

Fonte: Núcleo de Estudos e Projetos Especiais – NEPE

Descrição Situação

Balanças lote 19 – BR 316 em Teresina Concluído

Balanças lote 20 – BR 316 em Picos Concluído

Balanças – lote 10 Em execução

Pavimentação BR 135 (PI/BA/MG) – trecho PI Em execução

Controle de velocidade Em execução

Estudos e Projetos contínuos Em execução

Estudos e Projetos contínuos Concluído

Manutenção Em execução

Manutenção Concluído

Sinalização Em execução

Sinalização Concluído

RODOVIAS

TRABALHO - Operários em ação no Porto de Luís Correia

INVESTIMENTOS DO PAC NO PIAUÍ Até 2010 Pós 2010 TOTAL

EMPREENDIMENTOS REGIONAIS     6.621.900.000   1.627.600.000     8.249.500.000 

LOGÍSTICO           4.461.300.000      1.009.000.000          5.470.300.000 

ENERGÉTICO           2.160.600.000          618.600.000          2.779.200.000 

SOCIAL E URBANA                             -                            -                               -   

EMPREENDIMENTOS EXCLUSIVOS     3.694.800.000       91.000.000     3.785.800.000 

LOGÍSTICO             610.600.000            85.400.000             696.000.000 

ENERGÉTICO             220.600.000              4.000.000             224.600.000 

SOCIAL E URBANA          2.863.600.000              1.600.000          2.865.200.000 

INVESTIMENTO TOTAL (Excl + Reg) 10.316.700.000 1.718.600.000 12.035.300.000

Fonte: Núcleo de Estudos e Projetos Especiais – NEPE

INVESTIMENTOS DO PAC NO PIAUÍ
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Eólico da Pedra do Sal e o crescente 

interesse do setor privado em inves-

timentos em agroenergia. Na área 

de geração de energia hidráulica, 

o Estado tem potencial para cinco 

usinas hidrelétricas.

INVESTIMENTO EM 
INFRAESTRUTURA SOCIAL E 
URBANA

A infraestrutura social e 

urbana engloba investimentos em 

habitação, água, luz, esgotamento 

sanitário, além da revitalização da 

bacia do Rio Parnaíba e a construção 

dos perímetros irrigados, tudo para 

melhorar a qualidade de vida do 

piauiense e aumentar o índice 

de desenvolvimento do Estado, 

contribuindo para a diminuição 

da pobreza e o aumento da renda 

familiar.

Com os programas incluídos 

no PAC, como o Luz para Todos, 

foi possível levar energia elétrica a 

uma parte da população que não 

tinha acesso a esse serviço básico.  

As barragens e obras de irrigação 

aumentam a oferta de água e 

possibilitam maior desenvolvi-

mento da Agricultura Familiar. 

Com a conclusão das Barragens 

de Piaus e do Poço do Marruá e 

suas adutoras, surgiu uma nova 

realidade no Semiárido. São 393 

milhões de metros cúbicos de 

água para consumo humano, 

agricultura irrigada, perenização 

dos rios Itaim e Riachão, pisci-

cultura e lazer.

PROGRAMA LUZ PARA TODOS

Ligações executadas: 86.000 

unidades benefi ciadas e 430 mil 

pessoas atendidas.

O programa também 

fortalece a agricultura familiar e o 

agronegócio piauiense através dos 

projetos dos Tabuleiros Litorâneos 

e dos Platôs de Guadalupe, polos 

de produção agrícola, desenvolvi-

mento e emprego. Além disso, os 

Fonte: Núcleo de Estudos e Projetos Especiais – NEPE         * UHE = Usina Hidrelétrica

GERAÇÃO DE ENERGIA 

Local Descrição Capacidade

Floriano UHE Cachoeira 93Mw

Ribeiro Gonçalves UHE Ribeiro Gonçalves 174Mw

Amarante UHE Estreito do Parnaíba 86Mw

Palmeirais UHE Castelhano 84Mw

Uruçuí UHE Uruçuí 164Mw

Santa Filomena Usina termelétrica de Biomassa – Bioenergia 24Mw

Parnaíba Parque Eólico Pedra do Sal – PROINFA 18Mw

LUZ PARA TODOS - Energia para a produção e o bem estar social chega a mais piauienses

Fonte: Núcleo de Estudos e Projetos Especiais – NEPE

FERROVIAS

Descrição Situação

Ferrovia Nova Transnordestina – Trecho Piauí: Trindade – Eliseu Martins (420km) Em execução

Conexão da Ferrovia Transnordestina a Ferrovia Norte-Sul (estudo Eliseu Martins – PI a 

Estreito – MA)

Previsto

Fonte: Núcleo de Estudos e Projetos Especiais – NEPE

AEROPORTOS

Local Descrição Situação

Parnaíba Ampliação e reforço da pista de pouso e decolagem e pátio de taxiamento Concluído

Parnaíba Construção do novo pátio Licitação da obra

Teresina Elaboração do projeto do Novo Terminal de Passageiros Projeto licitado
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projetos atraem indústrias no setor 

de benefi ciamento de sementes e 

de alimentos que ajudam a desen-

volver as regiões abrangidas. 

CONSÓRCIO REGIONAL 
DE SANEAMENTO E 
ABASTECIMENTO DO SUL DO 
ESTADO DO PIAUÍ

A institucionalização do 

Consórcio Regional de Saneamento 

do Sul do Piauí (Coresa) constitui 

uma estratégia de cooperação entre 

o Estado do Piauí e 36 municípios 

da região Sul, dos quais 34 estão 

associados com a fi nalidade de 

compartilhar o poder decisório 

e, também, para que os serviços 

municipais obtenham economia de 

escala necessária à sua sustentabi-

lidade, melhorando a qualidade no 

abastecimento de água.  

HABITAÇÃO

O sonho da casa própria 

está se realizando para milhares 

de pessoas em todo o Piauí. O PAC 

tem como uma das suas principais 

estratégias a diminuição do défi cit 

habitacional com a construção de 

moradias de qualidade. 

O impacto positivo das ações 

na área habitacional começa desde 

o início da obra, com o aqueci-

mento da indústria da construção 

Local Descrição Situação

MA/PI LT Balsas – Ribeiro Gonçalves Licitação da obra

PI/CE LT Picos – Tauá Licitação da obra

PI/CE LT N-NE / São João do Piauí – Milagres Em obra

MA/PI LT N-NE / Colinas – São João do Piauí Em obra

Fonte: Núcleo de Estudos e Projetos Especiais – NEPE

* LT = Linha de transmissão

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte: Núcleo de Estudos e Projetos Especiais – NEPE

PETRÓLEO E GÁS NATURAL – PESQUISA EXPLORATÓRIA

Local Descrição Situação

CE / PI / PE Bacia sedimentar do Araripe Em execução

MA/PI/PA/TO Bacia sedimentar do Parnaíba Em execução

PI/CE Bacia sedimentar do Ceará Licitação da obra

EMPREGO - Obra da Transnordestina, com outras ações do PAC, criaram empregos em todo o Piauí
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civil e a geração de milhares de 

empregos diretos e indiretos. 

Termina com mais piauienses sob 

um teto digno, um lar.

Pensando nas futuras gerações, 

o Governo incluiu no PAC o Programa 

de Revitalização do Rio Parnaíba, que 

contempla obras de revitalização e 

recuperação (principalmente esgota-

mento sanitário), monitoramento e 

controle de recursos hídricos, refl o-

restamento de nascentes, margens 

e áreas degradadas e recuperação e 

controle de processos erosivos das 

cidades com menos de 50 mil habit-

antes que margeiam o rio Parnaíba e 

seus afl uentes.

Fonte: Núcleo de Estudos e Projetos Especiais – NEPE

ARMAZENAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, BARRAGENS E ADUTORAS

Local Descrição Situação

Patos do Piauí Barragem e adutora Poço de Marruá Concluído

São Julião Barragem Piaus Concluído

Bocaina Adutora Bocaina (SEMAR / PROAGUA) Em execução

São Julião Adutora Piaus (SEMAR / PROAGUA) Em execução

Fonte: Núcleo de Estudos e Projetos Especiais – NEPE

Fonte: Núcleo de Estudos e Projetos Especiais – NEPE

PERÍMETROS IRRIGADOS

Local Descrição Situação

Parnaíba Tabuleiros litorâneos – 2ª etapa 42,00%

Guada-

lupe

Platôs de Guadalupe – 2ª etapa 57,00%

Local Descrição Situação

Floriano Ampliação SAA (OGU/PAC) Em execução

Parnaíba Ampliação SAA (FGTS) Em execução

Parnaíba Esgotamento sanitário (OGU/PAC) Em execução

Picos Esgotamento sanitário (OGU/PAC) Em execução

Piripiri SAA (OGU/PAC) Em execução

Teresina Ampliação SAA (FGTS) Em execução

Teresina Esgotamento Sanitário (OGU/PAC) Ação preparatória

Teresina SAA (OGU/PAC) Em execução

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) E ESGOTA-

MENTO SANITÁRIO

Fonte: Núcleo de Estudos e Projetos Especiais – NEPE

HABITAÇÃO

Descrição Previsto Faturado

Residenciais 232.263.522 70.477.003

Urbanizações 232.263.522 1.467.783

Construção de unidades Habitacio-

nais Pulverizadas

8.231.574 4.196.520

Conjunto Nova Teresina 15.000.000 7.354.500

Fonte: Núcleo de Estudos e Projetos Especiais – NEPE

GEOLOGIA E MINERAÇÃO – CPRM

Descrição Situação

Gestão de Informação

Centro de Informação Geológica - CIG Em execução

Implantação de Rede de Litotecas Em execução

Levantamentos

Geodiversidade Em execução

Geológicos Em execução

Geológicos - Avaliação de recursos minerais Em execução

Geológicos - Geologia marinha Em execução

Geológicos - Geoquímicos Em execução

Geológicos - Hidrogeológicos Em execução

Suporte laboratorial

LAMIN - Modernização de Rede de Laboratório de Apoio Em execução
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CODEVASF – REVITALIZAÇÃO DO RIO PARNAÍBA

Fonte: Núcleo de Estudos e Projetos Especiais – NEPE

Descrição Investimento Situação

Implantação do Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba           1.353.598 Previsto

Recuperação de Barragens para Consumo Animal (Barraginhas) - Convenio SDR           3.330.241 60,06%

Implantação de Viveiros para Recuperação de Áreas Degradadas na Bacia do Parnaíba - PIAUIFLORA             1.518.139 Empenhado

Formação e Mobilização Social para Convivência com o Semi-árido           4.072.553 Previsto

Recuperação de Áreas Degradadas em Processo de Desertifi cação           2.948.973 Empenhado

Revitalização de Recursos Pesqueiros do Vale do Parnaíba – CERAQUA           1.578.506 Concluído

Contenção de Dunas em Ilha Grande           1.000.000 Previsto

Manejo Hidroambiental e Controle de Processos Erosivos             1.301.198 7,00%

Instrumentação da rede de monitoramento da Bacia do Rio Parnaíba.            1.891.805 Previsto

Infraestrutura de Sistemas Integrados de Resíduos Sólidos Urbanos            1.373.185 4,00%

CODEVASF – ESGOTAMENTO

SANITÁRIO

Fonte: Núcleo de Estudos e Projetos Especiais – NEPE

Localização Situação

Luzilândia 53,47% 

Porto Alegre do Piauí 49,12% 

Ribeiro Gonçalves 67,31% 

Uruçuí 66,95% 

Santa Filomena 52,96% 

FUNASA – PREFEITURAS

Fonte: Núcleo de Estudos e Projetos Especiais – NEPE

Descrição Previsto Faturado Percentual %

melhorias sanitárias domiciliares  15.024.807    8.588.471 57,16%

Melhorias habitacionais  27.325.000  13.278.850 48,60%

Sistema de abastecimento de água  13.017.844    2.518.000 19,34%

Sistema de esgotamento sanitário  19.469.000    4.935.000 25,35%

Melhoria habitacional para Controle da 

Doença de Chagas

      950.000       645.000 67,89%

Controle de qualidade da Água       300.000       150.000 50,00%

Descrição Previsto Faturado Percentual %

Melhorias sanitárias domiciliares    1.875.000                    -   0,00%

Resíduos sólidos       300.000                    -   0,00%

Sistema de abastecimento de água  36.648.106    7.297.329 19,91%

Sistema de esgotamento sanitário  25.151.993    5.855.598 23,28%

Instalações hidro-sanitárias em escolas rurais     2.025.000       990.090 48,89%

Instalações hidro-sanitárias em escolas    1.305.000       261.000 20,00%

FUNASA – GOVERNO DO ESTADO

Fonte: Núcleo de Estudos e Projetos Especiais – NEPE
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Paulo Ivan da Silva Santos

 SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

E CIDADANIA 

João de Deus Sousa

 SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

Clarissa Sousa de Carvalho

 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E 

CULTURA 

Átila de Freitas Lira

 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Antônio Silvano Alencar de Almeida

 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 

José Dias de Castro Neto

 SECRETARIA DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS 

HUMANOS 

João Henrique Ferreira Alencar Pires Rebelo

 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI

Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins

 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA 

PÚBLICA

Robert Rios Magalhães

 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Viviane Moura Bezerra

 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E TECNOLOGICO 

Warton Francisco Neiva de Moura Santos

 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 

RURAL 

Rubem Nunes Martins

 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Wilson Nunes Brandão

 SECRETARIA DE ESTADO PARA INCLUSÃO DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Helder Sousa Jacobina

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS HÍDRICOS 

Dalton Melo Macambira

 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Sérgio Gonçalves de Miranda

 SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E 

EMPREENDEDORISMO 

Larissa Mendes Martins Maia

 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES

Antônio Avelino Rocha de Neiva

 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Sílvio Roberto Costa Leite

COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DO PIAUÍ

Coronel Rubens da Silva Pereira

GOVERNADOR DO ESTADO

Wilson Nunes Martins

VICE-GOVERNADOR

Antônio José Moraes Souza Filho
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CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Antonio Luís Medeiros de Almeida Filho

COORDENAÇÃO DA JUVENTUDE

Plínio Augusto da Silva Dumont Vieira

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fenelon Martins da Rocha Neto

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO 

PIAUÍ

Coronel Manuel Bezerra dos Santos

  DEFENSORIA PÚBLICA

Nelson Nery Costa

 GABINETE MILITAR 

Tenente-coronel Sérgio Moura Lopes

 OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Edilberto Borges de Oliveira

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ 

Kildere Ronne de Carvalho Souza
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João Soares da Silva Filho - UFPI
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Assessoria especializada
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Antonio Hiltefran Dantas Ferro
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Maíra Rolim Bandeira
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