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MENSAGEM DO

GOVERNADOR
Superar limites tem sido a tônica de nosso Governo. Quando assumimos, além do gargalo da dívida gigantesca que consumiu – e ainda consome – boa parte das receitas, havia
débitos de curto prazo, desorganização das carreiras funcionais e problemas com a Previdência, que somente sob nossa administração começam a ser solucionados. O Estado não
dispunha de horizontes. Endividado e sem capacidade de investimento, o Estado estava aquém
das possibilidades de desenvolvimento do que pode ser feito com o que a natureza dotou o Piauí.
Com grandes problemas, despesas elevadas e receitas estagnadas e tolhidas pela dívida, ainda assim o Estado necessitava avançar, porque nosso compromisso era – como permanece sendo – o de criar as condições para desenvolvimento de longo prazo, para pelo menos
20 anos. Era um desafio e tanto, aceito prontamente por um Governo que sempre acreditou na
possibilidade de transformar o Piauí através do trabalho árduo, do compromisso inarredável com
a seriedade na aplicação das verbas públicas e do respeito por toda a população.
Por acreditar que a superação de limites e as transformações sociais são possíveis, desde
que trabalhemos para isso, o Governo do Piauí conseguiu avançar em todas as áreas nos últimos
dois anos. Houve maior atração de investimentos privados, geração de milhares de postos de
trabalho, crescimento da produção agrícola, melhoria dos serviços públicos de saúde, educação,
segurança pública, avanços em níveis salariais dos servidores, aperfeiçoamento dos recursos humanos da Administração Pública Estadual, aumento da Assistência Social, que agora tem caráter
não paternalista, e obras, muitas obras.
Mas para que houvesse a execução de obras o Governo precisou trabalhar em duas vertentes. A primeira foi o esforço para equacionar a dívida e ajustar despesas de custeio – sobretudo com pessoal –, e a segunda foi articular-se com o Governo Federal para investimentos diretos
através de organismos e empresas como a CHESF, CEPISA, CODEVASF, DNIT e outros.

Na busca do equilíbrio das finanças, o Governo enfrentou dificuldades, posto que as
demandas por reajuste salarial dos servidores são sempre prementes. Assim, foi reduzido o
número de secretarias, cortando em 30% o valor das funções gratificadas e adotando rígido controle das despesas de custeio. Agregava-se ainda o elevado pagamento dos serviços da dívida,
que chegava a comprometer 22% das receitas correntes líquidas. A saída foi negociar com os
servidores, com o Governo Federal e, claro, ampliar a receita própria. Hoje, passados dois anos,
percebe-se que o esforço inicial – mas ainda em curso – apresenta resultados positivos. O Piauí
já respira um pouco mais aliviado.
Em relação a investimentos federais diretos, frise-se que favorece o Piauí o fato de
haver uma sintonia fina entre o Governo do Estado e o Governo Federal. Como ainda atualmente a capacidade de investimento próprio está reduzida, temos buscado junto a Brasília os
recursos para obras estruturantes nas áreas de energia, estradas e abastecimento d’água.
As respostas positivas se traduzem numa série de obras em todas essas áreas. Esses investimentos e outros tantos projetos nos permitem dizer, sem medo de errar, que estamos preparando o Piauí para se desenvolver pelos próximos 20 anos, de forma sustentada, porque estamos
implantando a infra-estrutura básica – estradas, energia e água – e também porque estamos
mobilizando forças sociais, políticas e econômicas, de dentro e de fora do Piauí, para o trabalho
de concepção e de implantação de um Projeto de Desenvolvimento, que, dialogando com as
potencialidades naturais e econômicas do Estado, seja capaz de integrar todos os piauienses a
seus benefícios.
Nosso Governo não é, todavia, uma experiência acadêmica de elaboração de um modelo
ideal de desenvolvimento. É, ao contrário, o exercício diário da construção do desenvolvimento
pela persistente busca de aperfeiçoamento das políticas públicas. Graças a esta concepção, temos resultados positivos a apresentar em todas as áreas de interesse da sociedade e que estão
detalhados neste relatório.

WELLINGTON DIAS - Governador do Piauí
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DESENVOLVIMENTO

SOCIAL
“Possas tu, conservando a pureza
Do teu povo leal, progredir,
Envolvendo na mesma grandeza
O passado, o presente e o porvir”.
Hino do Piauí – Da Costa e Silva

O Desenvolvimento Social do Estado é fundamental para a melhoria da qualidade de vida de sua população. É também essencial como a
base sobre a qual se assentará o Desenvolvimento Econômico sustentado e duradouro. Por isso, ao longo dos últimos dois anos, o Governo
do Piauí tem mantido, fortalecido e ampliado as ações nas áreas da Educação, Saúde, Assistência Social, Segurança e Proteção, Acesso à
Justiça, Fomento à Cultura e Esporte e Lazer. As demandas atendidas por esses setores da atividade pública chegam a todos os piauienses.
São mais e melhores escolas, melhor qualificação de recursos humanos em atividades fundamentais, como a saúde e educação, gestão
hospitalar mais competente, maior presença do aparato policial nas ruas, um crescente número de piauienses atendidos por programas de
transferência de renda em parceria com o Governo Federal, entre outras ações relevantes.
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EDUCAÇÃO
Em menos de dois anos o Governo levou o Ensino Médio
a todos os municípios do Piauí. Logo no ano de 2003 foram
beneficiados 38 municípios e em 2004 mais 7 passaram
a contar com este nível de ensino, totalizando 45 municípios
beneficiados neste curto espaço de tempo.
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EDUCAÇÃO
O Governo do Piauí tem entre seus objetivos estratégicos o aumento progressivo do
nível de escolaridade da população piauiense,
a melhoria da qualidade da educação e
adoção de conteúdos programáticos e metodologias de ensino pautados no respeito à
dignidade da pessoa humana, na valorização
da biodiversidade e na preparação e capacitação para os desafios do desenvolvimento
sustentado, por meio da interação da escola
com a família e com os agentes econômicos
e sociais.
Com os referenciais acima definidos, as
ações do governo nas áreas da educação
básica e superior, desenvolvidas através da
Secretaria da Educação e da UESPI, respectivamente, priorizaram a reestruturação do
sistema educacional, a expansão do ensino
médio e do ensino supletivo, o enfrentamento do analfabetismo, a valorização do concurso como forma de acesso ao serviço público, a adoção da gestão democrática por
meio da eleição de diretores e do repasse de
verbas para a escola, possibilitando a descentralização das ações de manutenção, e
a reorganização da Universidade Estadual,
onde se destacam a contratação de professores efetivos e a aceleração dos processos de reconhecimento de cursos. Estas
são algumas de um amplo rol de realizações
a seguir relatadas.

procurando, em parceria com os municípios,
criar as condições para a observação das
normas e princípios legais que estabelecem
divisão de atribuições entre Estados e Municípios, cabendo aos Estados a competência pelo desenvolvimento e manutenção do
Ensino Médio, enquanto aos Municípios cabe
a educação infantil. O Ensino Fundamental
é competência prioritária dos municípios e
complementar dos Estados.
Em menos de dois anos o Governo levou o Ensino Médio a todos os municípios
do Piauí. Logo no ano de 2003 foram beneficiados 38 municípios e em 2004 mais 7
passaram a contar com este nível de ensino,
totalizando 45 municípios beneficiados neste
curto espaço de tempo, o que mostra a disposição para mudar o quadro secular de pobreza e atraso que se reproduzia ano após
ano, apoiado na ignorância de parcela significativa da população. Além disso, a expansão
do Ensino Médio foi concretizada também
com a abertura de novas turmas em todos
os municípios, especialmente Teresina, e a

expansão para a zona rural que pela primeira
vez recebeu este benefício, por meio da implantação das primeiras escolas em áreas
rurais. Visando à melhoria do Ensino Médio
foram implantadas Telessalas em 23 municípios, contribuindo para elevar a qualidade
nas escolas públicas.
O objetivo de aumentar o nível de escolaridade dos piauienses foi perseguido por
meio da reestruturação da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que permitiu o retorno
de milhares de adultos e jovens com mais de
15 anos ao Supletivo, e a educação presencial,
através do Projeto “Piauí: Nova Abolição”,
desenvolvido em parceria com o Programa
Brasil Alfabetizado do Governo Federal.
Visando abolir o analfabetismo da população
urbana e rural, o Programa conta com a participação das organizações governamentais
e não governamentais, das instituições de
ensino, em colaboração com os municípios
e a União, e com o apoio da sociedade. O
Projeto atende a todos os municípios do
Estado, alfabetizando mais de 299 mil jovens

Educação Básica
Democratização do acesso
à educação básica
A evolução das matrículas na Rede Estadual de Ensino mostra o crescimento expressivo do número de alunos matriculados
no Ensino Médio e na Educação de Jovens e
Adultos (Supletivo) e a redução das matrículas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Isso acontece porque o Governo vem

MATRÍCULA NO LICEU PIAUIENSE - A ação do Governo ampliou em mais de 43 mil vagas no ensino médio e quase
dobrou a oferta de vagas no ensino supletivo.

Matrículas na rede estadual de ensino - 2002/2004
Níveis e Modalidades de Ensino

Número de Alunos Matriculados
2002

Creche

2003

2004

1.897

1.715

101

18.797

19.218

12.565

Ensino Fundamental

224.362

177.973

163.893

Ensino Médio

109.210

136.911

152.397

Educação Infantil

Educação Especial
Educação de Jovens e Adultos
(Supletivo)
TOTAL

873

876

959

28.571

55.002

55.402

383.710

391.695

385.317

FONTE: Ministério da Educação/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
NOTA: Não constam do Censo Escolar os alunos que são atendidos pelas telessalas e algumas escolas normais.

e adultos no período 2003/2004, envolvendo
14.577 alfabetizadores. Só na rede pública
estadual o número de matrículas no Projeto
“Piauí: Nova Abolição” chegou a 150.828
nos últimos dois anos.
Além do “Piauí: Nova Abolição”, o
Governo vem desenvolvendo ações complementares voltadas para EJA, como o Programa Analfabetismo Zero, nos Municípios
de Guaribas, Acauã e São Raimundo Nonato; o Programa de Educação na Reforma
Agrária (PRONERA), em parceria com o
INCRA; além do Alfabetização Solidária e o
Projeto Ler Para Viver.

interiorização do atendimento às Pessoas
Portadoras de Deficiência (PPDs). Em 2003
foram atendidos 3.876 alunos portadores de
necessidades educacionais especiais, já em
2004 esse atendimento foi ampliado, chegando a 4.558 alunos, sendo 959 na rede
estadual e 3.599 na rede conveniada. O
crescimento da oferta de vagas, entre 2003
e 2004, foi de 17,6%.

Atendimento na educação de jovens e adultos
no Estado do Piauí - 2003/2004
Grupo

Ampliadas vagas
na educação especial
É preciso destacar a atuação deste
Governo no campo da Educação Especial,
não só nas ações que garantiram a ampliação do número de vagas como também na

Deve-se destacar o papel fundamental
das instituições da sociedade civil que atuam
nessa área, que possibilitam a ampliação da
capacidade de atendimento, ao mesmo tempo em que proporcionam maior envolvimento
das famílias no processo educativo.
No que se refere à interiorização da Educação Especial, ampliou-se o atendimento
para mais 25 municípios somente em 2004,
através da implantação de 15 salas de apoio
pedagógico específico, 9 salas de recursos
(4 para deficientes auditivos e 5 para deficientes visuais), e a implantação do Centro
de Apoio Pedagógico Específico às pessoas
com deficiência visual em Parnaíba.
A Secretaria da Educação realiza ainda
um importante trabalho na integração das
PPDs ao mercado de trabalho, através do
Centro de Profissionalização Integrado que,
utilizando o trabalho de Pessoas Portadoras
de Deficiência, fabrica e recupera móveis
escolares para a rede estadual de educação.
Em 2004 foram recuperadas mais de 4.000
carteiras escolares. Neste campo também
foi realizado o Seminário Portador de Necessidades Especiais – Expansão e Inclusão
no Mercado, em parceria com o SENAI,
CEFET, SENAC e CEID, alcançando 250
participantes.
No campo da educação profissional a
ação do Governo se pauta na busca do fortalecimento das atividades produtivas com
maior potencial em cada território de desenvolvimento. Neste sentido é que foram cons-

Alfabetizandos
Alfabetizadores

2003

2004

Total

163.208

149.852

313.060

7.846

7.271

15.117

Fonte: SEDUC / UECAD
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Repasses financeiros destinados à manutenção da educação – 2003/2004
Tipo de Instituição

Nº de Instituições
Beneficiadas

Nº de Repasses

Valor Total Repassado
(em R$)

908

8

2.667.873,00

Telessalas

23

7

19.800,00

Cejas e Nejas(1)

Escolas Básicas

62

3

40.781,70

CEP

1

5

5.000,00

CAP

2

6

6.000,00

Gerências Regionais

18

9

343.650,00

Regiões Administrativas

5

9

43.500,00

Supervisões Municipais

218

7

152.600,00

Fonte: SEDUC

(1) Centros de Educação de Jovens e Adultos e Núcleos de Educação de Jovens e Adultos.

truídos o Centro de Educação Profissional
Arnaldo Ferreira de Carvalho, no Município
de Simplício Mendes, em parceria com o
Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) do Governo Federal, e a
Escola Técnica Estadual Ministro Petrônio
Portela, no Município de Parnaíba. Além
disso foi assinado um convênio para ampliação, melhoria e reequipamento de escolas
agrícolas em 5 municípios. Através desse
convênio já foi realizada a ampliação e reforma da Escola Agrícola de São João do
Piauí, estando prevista nesse mesmo convênio a ampliação das escolas agrícolas de
José de Freitas, Regeneração (escola municipal), Uruçuí (escola municipal) e a de
Piracuruca, esta última, inaugurada há 9
anos, nunca chegou a funcionar.

Elevação do padrão de qualidade
da escola pública
A democratização da escola é fundamental para a melhoria do padrão de quali-

dade do ensino. Com esse objetivo o Governo do Estado promoveu eleições diretas
para a escolha de diretores em 716 unidades
escolares da Rede Pública Estadual em 166
municípios. Essas eleições diretas representam uma nova forma de tratar a educação
pública, buscando ampliar a participação da
comunidade no dia-a-dia da escola.
Outra ação importante nessa área promovida pelo Governo do Estado foi a criação
do Programa Autonomia Co-responsabilidade e Transparência nas Unidades Escolares (PACTUE). Através deste são efetivados repasses de dinheiro diretamente
para as escolas, aos moldes do que já vinha
sendo feito pelo Governo Federal, como forma de facilitar a manutenção e conservação
das estruturas físicas das mesmas. Contribui para diminuir os custos de manutenção
e o tempo necessário para a realização de
pequenas intervenções. Estes repasses
beneficiaram, além de escolas e instituições
afins, outras estruturas administrativas da
SEDUC.

Melhoria física nas escolas estaduais
A elevação do padrão de qualidade da
escola requer também uma intervenção na
infra-estrutura das escolas. Foram realizadas
pelo menos 254 ações para ampliação, adequação e recuperação das escolas, merecendo destaque:
• Construção de 22 novas escolas com
um total de 108 salas de aula em 21 municípios.
• Ampliação de 19 escolas, com a construção de 35 novas salas de aula em 17 municípios.
• Reforma e manutenção de 130 escolas em 50 municípios.
• Reforma emergencial de 36 escolas
que foram atingidas pelas chuvas, ou que
abrigaram famílias vítimas das enchentes,
em sete municípios.
• Construção de 21 bibliotecas em 21
municípios, beneficiando 3.661 alunos.
• Construção de 29 quadras poliesportivas em 28 municípios.

• Construção de seis ginásios poliesportivos em Teresina, Piripiri, Currais, Palmeirais, São Luiz do Piauí e Bom Princípio
do Piauí e reforma de um ginásio em Inhuma.
• Construção do Centro de Educação
Profissional Arnaldo Ferreira de Carvalho, no
Município de Simplício Mendes, através do
Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP).
• Construção da Escola Técnica Estadual Ministro Petrônio Portela, no Município
de Parnaíba.
• Adequação de 155 salas de aula em
35 escolas de 12 municípios, através do Fundo Escola.
Seguindo esta mesma linha de trabalho,
o Governo implementou ações concretas
para dotar as escolas de material e equipamentos, visando à modernização do ensino
público estadual, promovendo:
• Aquisição de 12 laboratórios de Ciências para 12 municípios, beneficiando 31.171
alunos do Ensino Médio.
• Instalação de 18 laboratórios de informática em escolas contempladas pelo
Programa de Informática Educativa (PROINFO).
• Aquisição de acervo bibliográfico para
53 escolas de 26 municípios, beneficiando
27.359 alunos do Ensino Médio.
• Aquisição de equipamentos e mobiliários para as escolas de Parnaíba e para
o Centro de Educação Profissional Arnaldo
Ferreira de Carvalho, de Simplício Mendes,
através do Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP).
• Aquisição e distribuição de 10.000
coleções a 64 Núcleos e Centros de Educação de Jovens e Adultos.
• Distribuição de 780 kits da Coleção
Ecos para a Vida, para todas as escolas da
rede pública estadual de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental.
• Distribuição de 27.244 carteiras escolares em 232 escolas de 70 municípios; 31
bebedouros em 31 escolas de 10 municípios;

LIVROS NA ESCOLA - 21 bibliotecas foram implantadas, beneficiando 3.600 estudantes.

2.512 conjuntos (mesa e cadeira) para professores de 386 escolas em 116 municípios;
e 2.662 ventiladores em 217 escolas de 84
municípios.
O fornecimento de merenda escolar
teve um tratamento preferencial, mediante a
aquisição e distribuição de gêneros alimentícios nas escolas da rede estadual, beneficiando cerca de 581.870 alunos em praticamente todas as escolas da rede estadual ao
longo destes dois anos.

Projetos específicos ampliam
a qualidade de ensino
A determinação em melhorar a qualidade
do ensino fez com que fossem implementadas várias ações e projetos específicos, entre os quais merecem destaque:
O Programa Escola Ativa, que funciona como sistema integral de ensino fundamental, incluindo estratégias que possibilitam uma melhoria na aprendizagem em
escolas de poucos recursos, com proposta
metodológica para as classes multisseri13

adas (alunos de diversas séries que estudam
na mesma sala) de 1ª a 4ª série de escolas
rurais do Ensino Fundamental. No Piauí, 77
municípios já são atendidos pelo programa,
que está atuando em 472 escolas, beneficiando 19.669 alunos.
O Projeto Bolshoi – que objetiva incluir alunos da Rede Estadual de Ensino no
Programa de Estudos de Dança da Escola do
Ballet Bolshoi do Brasil (ETBB), com sede
em Joinville-SC – atingiu 13.000 alunos. Os
alunos piauienses foram destaque no processo seletivo de 2004, além de ter sido o
Estado com o maior número de alunos classificados. Ao todo foram classificados 11
piauienses, sendo que 9 foram aprovados
e dois ficaram na suplência. O Piauí obteve
também o primeiro lugar masculino do Brasil,
conquistado por um aluno da Rede Munici-

pal de Teresina. Dos 11 classificados, 6 são
da Rede Estadual de Ensino. Por tudo isso,
o desempenho do Piauí foi digno de elogio
por parte da coordenação de exames classificatórios da ETBB. O Projeto foi desenvolvido em parceria entre o Governo do Estado e
Prefeitura Municipal de Teresina.
A implementação dos Cursinhos
Populares, que visa à preparação de alunos egressos da Rede Pública Estadual para
o vestibular, beneficiando 2.450 alunos em
12 municípios.
O Projeto Vamos Cuidar do Brasil
com as Escolas, cuja proposta é levar a
educação ambiental às escolas de 1ª a 8ª série, com a realização de conferências em 136
escolas da rede estadual, 28 particulares e
181 municipais.
O Projeto Reforço Escolar, com a fi-

ESCOLA IDEAL - O Programa fez reformas em 15 escolas de 7 municípios piauienses.

nalidade de superar as dificuldades de aprendizagem dos alunos de 1ª a 4ª série, nas
áreas de Língua Portuguesa e Matemática,
beneficiando 19 municípios.
O Projeto Educando para a Liberdade, com o objetivo de escolarizar a população carcerária com o Ensino Fundamental,
resgatar a cidadania dos detentos e oferecer
oportunidade de escolarização nos níveis da
Educação Básica, beneficiando 240 detentos de dez penitenciárias do Estado. Os municípios beneficiados foram: Altos, Bom Jesus, Esperantina, Floriano, Oeiras, Parnaíba,
Picos e Teresina.
O Projeto Xadrez nas Escolas, que
atende alunos do Ensino Fundamental,
com o objetivo de estimular o raciocínio,
a memória e a concentração dos alunos.
O evento mais significativo deste projeto

foi a realização de partidas simultâneas,
em agosto de 2004, no Ginásio de Esportes
do SESC, com a participação do campeão
mundial Anatoly Karpov, que jogou com 70
alunos da rede pública. O projeto atingiu
4.400 alunos de 40 escolas em nove municípios e foi desenvolvido em parceria com
a Federação Piauiense de Xadrez.
O Programa Escola-Comunidade,
que abre as escolas estaduais nos finais
de semana para oferecer oportunidade de
acesso a cultura, lazer, esporte e arte para
jovens, a fim de reduzir a violência no interior e entorno da escola, além de contribuir para melhoria dos indicadores educacionais. O Escola-Comunidade é desenvolvido em parceria entre Governo do Estado e
UNESCO. Atua em escolas localizadas em
áreas de vulnerabilidade social e/ou atingidas
pela violência, tendo sido implantado em novembro de 2003. O Programa já foi levado a
17 escolas de 5 municípios – Teresina, Altos,
Demerval Lobão, José de Freitas e União.
O Programa Escola Ideal, implantado
em 2004 nos Municípios de Acauã, Guaribas,
Cajueiro da Praia, Caxingó, Pimenteiras, Riacho Frio, São João do Piauí e Valença do
Piauí. O programa desenvolveu duas ações
fundamentais: investimentos na área de infra-estrutura e capacitação técnico-profissional e cidadã dos estudantes. No setor de
infra-estrutura, os recursos foram aplicados
em reforma, ampliação e construção de escolas, além de transporte para os alunos e
aquisição de equipamentos.
Implementado pelo MEC, em parceria
com Estados, Municípios e sociedade civil,
o Escola Ideal visa à melhoria integral da
educação em todo o Brasil, elevando a sustentação das condições de vida das pessoas
onde ele for instalado. É uma escola que respeita os princípios constitucionais do direito
de todos à educação e, conseqüentemente,
à permanência do aluno na escola.
Através do Escola Ideal foram reformadas 13 escolas estaduais e 32 municipais.
Estão em execução reformas em 64 escolas

MELHORIA FÍSICA - Em 2 anos houve 254 ações de construção, ampliação e reformas de escolas da rede estadual.

municipais, num total de 109 escolas. Além
disso, está sendo construída uma escola em
São João do Piauí, localizada no Assentamento Marrecas, com 6 salas de aula.
Ainda devemos destacar:
• Realização de Seminário de Ensino
Religioso para atualizar conhecimentos para
professores e supervisores nas 18 Gerências
Regionais de Educação.
• Realização do II Curso de Redação e
Desenho – “Água: um bem finito”, em todos
os municípios, envolvendo 285 escolas.

Valorização dos profissionais
da educação
As ações na área da educação se completam com medidas que valorizam os profissionais que implementam as políticas públicas e respondem pela linha de frente nesta
área, seja do corpo docente, seja do corpo
administrativo. Ações como a ampliação do

quadro de professores efetivos e de servidores administrativos, selecionados através
de concursos públicos, a racionalização
do uso de professores substitutos, o uso
de teste seletivo simplificado para seleção
de vigias e pessoas para serviços gerais,
mostram o compromisso com o servidor e
com a transparência no acesso ao serviço
público. Neste sentido foram tomadas as
seguintes medidas:
• Realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária de
7.150 professores em 2003 e 4.162 para o
ano letivo de 2004. Mesmo com o aumento
no número de matriculados esta redução foi
possível porque houve uma racionalização na
contratação dos professores e um reordenamento da rede de escolas.
• Realização de dois concursos públicos para o cargo de professor classe E da
rede estadual no ano de 2003, com a oferta
de 4.243 vagas.
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RESPEITO PROFISSIONAL - O Governo qualifica seus professores e democratiza o acesso à carreira pública através de concursos e testes seletivos.

• Realização de teste seletivo para
contratação temporária de 1.360 vigias e
1.414 pessoas para serviços gerais, dando
fim à prática da indicação política para estes
cargos.
• Convocação de 942 professores
aprovados nos concursos de 2000, 2003
e 2004.
• Convocação de 457 auxiliares administrativos aprovados em concurso público,
que foram lotados nas 18 Gerências Regionais de Educação e de 23 técnicos de nível
superior lotados na sede da SEDUC.
• Concessão de 2º turno a 1.953 professores da Rede Estadual de Ensino. Com
essa medida foram beneficiados 797 professores em 2003 e 1.156 em 2004.
• Promoção por mudança de nível a
2.128 professores.
• Promoção por acesso (mudança de
letra) a 1.483 professores do Ensino Fundamental e Médio.

• Concessão de redução de carga
horária para 2.751 professores.
Merece destaque o fato de este Governo ter concedido um aumento de 29% a 32%
para os professores, incluindo aí o reajuste
do vencimento básico e a elevação do vencimento do 2º turno. O Governo está avançando na concessão do pagamento do 2º turno
aos professores da Rede Estadual, encerrando o exercício de 2004 pagando 65% do valor
referente ao 2º turno, já tendo sido divulgado
em janeiro de 2005 um calendário que define
o cronograma para pagamento integral.
Focando na ampliação da capacidade
de promover a formação inicial e continuada
dos profissionais da Educação, o Governo do
Estado elevou o tradicional Instituto de Educação Antonino Freire à condição de Instituto Superior de Educação Antonino Freire
(ISEAF), com oferta de 280 vagas para vestibular de 2005.
O Governo deu prioridade também a um

amplo programa de qualificação de recursos
humanos, tendo sido oferecidas 20.779 vagas
nos diversos cursos de capacitação de servidores da educação promovidos pela SEDUC
nos anos de 2003 e 2004, destacando-se a
capacitação, em 2004, de todos os gestores
das escolas, consolidando assim o processo
de escolha democrática implementado com
as eleições diretas.

Ensino Superior
Reestruturado e Melhorado
O Ensino Superior passou por uma reorganização estrutural visando melhorar a
qualidade do ensino, viabilizar o processo
de reconhecimento dos cursos e pautar as
ações no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão.
Neste sentido algumas medidas já foram tomadas, como:
• Não-oferta de vestibular para os núcleos da Bahia e Maranhão, uma vez que

a jurisprudência da UESPI é o Estado do
Piauí.
• Realização de Seminários Regionais
discutindo as vocações de cada região do
Piauí, bem como as possibilidades de atuação da UESPI naquela região, no sentido de
ofertar cursos de acordo com as vocações
regionais.
• Criação de uma Comissão para estudar critérios, com base em indicadores, que
possam orientar a reestruturação da UESPI.
• Suspensão, em 2003, da oferta de
Cursos Seqüenciais, para que seja feita uma
avaliação dos mesmos. Os Cursos Seqüenciais são autofinanciáveis, no entanto, eles
têm trazido grande prejuízo financeiro para a
Instituição. Além disso, muitos cursos foram
criados sem a existência de um curso-matriz,
tal fato tem dificultado o processo de reconhecimento desses cursos.
A UESPI mantém unidades de ensino
superior nos Municípios de Teresina, Água
Branca, Altos, Amarante, Bom Jesus, Campo
Maior, Canto do Buriti, Colônia do Gurguéia,
Corrente, Curimatá, Floriano, Fronteiras,
Luzilândia, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, União, Uruçuí e Valença do Piauí,
com 36.003 alunos matriculados nos regimes
Regular, Especial e Seqüencial.
A manutenção da atual estrutura, necessária para a oferta de um ensino de qualidade, exigiu a adoção de uma série de medidas por parte da administração da UESPI,
destacando-se as seguintes:
• Realização de concurso para docentes e contratação de 228 novos professores
efetivos, passando de 165 professores em
2002 para 392 em 2004.
• Aquisição de 1.342 novos títulos para
as bibliotecas.
• Constituição de comissões para trabalhar no processo de reconhecimento de
mais 15 cursos: Fisioterapia, Bacharelado em
Ciências Contábeis e Licenciatura Plena em
Ciências Contábeis, em Floriano; História,
em São Raimundo Nonato; Licenciatura

Plena em Computação, em Parnaíba, Picos,
Piripiri, Campo Maior e Oeiras; e Zootecnia,
em Corrente.
• Ampliação do Campus de Floriano,
com a construção de quatro salas de aula e
três laboratórios (Microbiologia, Anatomia e
Parasitologia).
Na área de Pesquisa e Pós-graduação,
foram conseguidas três bolsas para professores em nível de mestrado, elevando para 12 o

Reconhecimento de
11 cursos assim distribuídos:
Psicologia, Física, Química,
Bacharelado em Computação,
Licenciatura Plena em Letras
(Espanhol), Seqüencial
em Geografia do Turismo,
Seqüencial em Contabilidade
Pública e Seqüencial
em Segurança Pública,
oferecidos em Teresina;
Bacharelado em Computação
e Enfermagem, em Parnaíba;
e Enfermagem, em Floriano.

número de professores Pós-graduandos. Em
nível de Especialização, em 2003 foram 17
turmas, passando para 29 turmas em 2004,
distribuídas nos Campi de Teresina, Floriano,
Parnaíba, Oeiras, Piripiri, Valença do Piauí,
Campo Maior e Corrente. Além disso, foram
adquiridas dez bolsas de iniciação científica
junto ao CNPq para alunos dos cursos de

graduação da UESPI.
No segmento de Extensão Universitária,
o Programa Bolsa Trabalho beneficiou 132
alunos carentes, enquanto o Programa de
Acompanhamento a Alunos com deficiência
auditiva ou visual beneficiou quatro alunos
portadores de tais necessidades especiais.
Outro importante programa, que aproxima
a universidade à sociedade, o Programa de
Atendimento a Idosos, beneficiou 100 idosos
com atividades de esporte e lazer. Além disso, foram oferecidos, de forma sistemática,
cursos de Inglês, Espanhol e Matemática a
preços acessíveis para 480 alunos e foram
capacitados 90 servidores públicos nas suas
áreas de trabalho.
A concepção de Gestão Democrática foi
implantada na administração da UESPI, resultando em:
• Resgate das eleições para Diretores
de Centro e Coordenadores de Cursos na
Capital.
• Elaboração do Estatuto da UESPI, compreendendo as seguintes etapas:
I Fórum Estatuinte; constituição de Comissão
da Estatuinte (com representação em diversos Campi); II Fórum Estatuinte.
• Normatização das transferências intercampi, estabelecendo critérios claros para
as transferências, evitando irregularidades.
• Redução no valor da taxa de matrícula
dos cursos de Bacharelado, passando de R$
50,00 para R$ 10,00.
• Funcionamento pleno dos Colegiados
da UESPI (CONSUN, Conselhos de Centros, Câmara de Ensino).
• Orientação do processo de construção coletiva nos Campi de projetos para
melhoria da infra-estrutura da UESPI.
• Realização de Seminários Regionais
para discutir os problemas da Instituição
relacionados à expansão, falta de recursos,
situação dos cursos, dentre outros.
• Constituição de Comissão da Estatuinte, Comissão de Avaliação Institucional,
Comissão de Avaliação Docente em Estágio
Probatório.
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ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Ao longo dos exercícios de 2003 e 2004, a situação de saúde no Piauí
apresentou melhoria significativa, isto pode ser bem representado
pela redução em 8% da Taxa de Mortalidade Infantil.
19

SAÚDE
O Governo atua no setor Saúde executando uma política centrada no atendimento
médico-hospitalar e em ações preventivas,
objetivando a melhoria das condições gerais
de saúde da população. A política estadual
de saúde assume como eixos norteadores
os princípios do Sistema Único de Saúde
(SUS), visando tornar efetivo o preceito
constitucional da Saúde como Direito do
Cidadão e Dever do Estado.

Piauí consolida gestão plena
em saúde pública
O Governo do Piauí conseguiu efetivar,
em agosto de 2003, a habilitação do Estado
na condição de Gestor Pleno do Sistema Estadual de Saúde, significando o reconhecimento da capacidade técnica, administrativa
e gerencial da Secretaria Estadual da Saúde
(SESAPI), para coordenar e assumir a gestão
do Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado do Piauí. O ano de 2004 caracterizou-se
como um período de consolidação do processo de gestão estadual do SUS que requereu,
dentre outras responsabilidades:
• A estruturação e implementação do
funcionamento do Fundo Estadual de Saúde
(FES), unidade operacional que concentra

administrativa e tecnicamente o gerenciamento da totalidade dos recursos destinados
ao custeio e aos investimentos na saúde.
• A habilitação do Estado ao Processo de
Gestão Plena de Saúde, que permite monitorar
e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade,
bem como a postura ética de todos os responsáveis pelas políticas de saúde do Estado.
• A intensificação das ações de Controle,
Avaliação e Auditoria junto aos prestadores
públicos e privados, com vistas a garantir:
qualidade da assistência e satisfação dos
usuários; avaliação da organização dos sistemas locais de saúde e do modelo de gestão,
otimizando a acessibilidade da população aos
serviços públicos de saúde e correta aplicação dos recursos financeiros do SUS.
• O fortalecimento do processo de gerenciamento técnico dos Hospitais Regionais
e Locais da rede estadual situados no interior
do Estado, em detrimento do caráter prioritariamente político da indicação de diretores,
valorizando a dimensão técnica do processo
gerencial, o capital humano inserido no sistema e a satisfação do usuário.
• O redesenho de uma nova lógica de distribuição e financiamento dos serviços através
das Autorizações de Internação Hospitalar
(AIH), adotando-se um critério mais técnico,

RECUPERAÇÃO DA REDE HOSPITALAR- 29 estabelecimentos hospitalares, como o Eustáquio Portela
de Valença, foram recuperados ao longo dos últimos dois anos.

mais consoante com o Plano Diretor de Regionalização (PDR) e com a Programação Pactuada e Integrada da Assistência à Saúde (PPI).
• O fomento às ações de pesquisa em
saúde: estruturação do Núcleo de Ciência
& Tecnologia em Saúde da SESAPI, mediante a execução de Convênio firmado com
o Ministério da Saúde e FAPEPI e conclusão
das pesquisas financiadas em 2002 e 2003.
• A elaboração das bases da Política Estadual de Humanização, por meio de construção coletiva e participativa, como eixo
teórico e diretriz institucional para qualificação da atenção à saúde, em todos os níveis,
e da gestão dos serviços. Essa Política fundamenta-se na concepção de que a qualidade
da atenção é função da co-responsabilidade
dos três atores essenciais na implementação
da Política de Saúde do SUS: Usuário, Trabalhador e Gestor.
• A revitalização e fortalecimento da
Comissão Intergestores Bipartite – Piauí,
com a construção de parcerias e pactuações entre os gestores da área da saúde.
• A intensificação do controle social
com o fortalecimento do Conselho Estadual
de Saúde.
• A realização de dois Seminários de Apoio
à Regionalização em São Raimundo Nonato
e Picos, dando início ao processo de Apoio à
Regionalização como estratégia propiciadora
da descentralização e do fortalecimento da
gestão local dos serviços de saúde.

Ações voltadas para a melhoria
da saúde da população
Vigilância Sanitária
A Vigilância Sanitária (VISA) tem por
finalidade promover a proteção à saúde da
população mediante controle sanitário da
produção e da comercialização de produtos e serviços, bem como o controle sani-

EXAMES MÉDICOS - Novos equipamentos hospitalares ampliam a qualidade da saúde pública.

tário de portos, aeroportos e fronteiras.
As ações executadas nesta área foram as
seguintes:
• Inspeções em Serviços de Saúde públicas e privadas – hospitais e clínicas, serviços
de hemodiálise, serviços de radiodiagnóstico
médico, serviços de hemoterapia, clínicas de
fisioterapia, consultórios odontológicos.
• Inspeções de medicamentos, cosméticos, toxicologia e saneadoras realizadas no Dispensário de Medicamentos da
SESAPI, óticas, farmácias de manipulação,
drogarias, laboratórios, postos de coleta,
distribuidoras de medicamentos, cosméticos e correlatos, indústrias de produtos fitoterápicos, indústria farmacêutica, farmoquímicas, saneantes, cosméticos, indústria
de alimentos (mel composto).
• Inspeções de alimentos em indústrias,
mercados municipais e feiras, indústrias de
couros e sal, restaurantes, padarias, bares,
hotéis, pousadas, pizzarias, sorveterias, peixarias, supermercados e CEASA, por meio
de ações conjuntas com a VISA Municipal e
de ações de iniciativa da VISA estadual.
• Inspeções de saneamento em aterros sanitários e matadouros públicos.
• Coleta de água para análise físicoquímica e bacteriológica em indústrias, serviços de saúde e de diálise.

• Inspeções voltadas para análise de
projetos de hospitais, unidades hemoterápicas, nefrológicas, radiológicas e ortopédicas,
laboratórios, clínicas odontológicas, presídios e aterros sanitários.
• Registro de produtos, especificamente de água mineral. Concessão de autorização de funcionamento para indústrias
de insumos farmacêutico, distribuidora de
medicamentos e cosméticos, farmácias e
drogarias, distribuidora de correlatos. Revalidação de certificados de boas práticas
e concessão de registro de medicamento
similar.
• Implementação de cursos e treinamentos destinados à capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da VISA e
participação efetiva no desenvolvimento
de projetos especiais.

Vigilância Epidemiológica
As ações nesta área têm por finalidade a
prevenção, promoção e proteção à saúde da
população por meio do controle e da vigilância
das doenças e agravos. A partir da análise dos
indicadores de saúde disponíveis, é possível
constatar que ao longo dos exercícios de 2003
e 2004 a situação de saúde no Piauí apresentou melhoria significativa. Isto pode ser bem
representado pela redução em 8% da Taxa de
Mortalidade Infantil no Estado no ano de 2003,
indicador fundamental em qualquer análise das
condições de vida de uma população.
Outros indicadores que comprovam o
avanço nas condições de saúde da nossa
população são os seguintes:
• Redução das doenças imunopreveníveis: em 2002, ocorreram 22 casos de
rubéola, reduzindo 22,0% em 2003. Essa
redução se deve, dentre outros fatores, ao
aumento da cobertura vacinal.
• Aumento na notificação negativa de
poliomielite, passando de 41,0% em 2002
para 75,0% em 2003 e para 80,0% em 2004.
• Aumento na notificação negativa de
sarampo, passando de 80,0% em 2002 para

96,5% em 2004.
• Intensificação da monitorização de
doenças diarréicas agudas, mediante implantação do sistema em 128 municípios.
• Redução da letalidade nos casos de
hepatite, passando de 0,77% em 2002 para
0,38% em 2004.
• Redução do número de municípios infestados pelo vetor transmissor da dengue,
bem como dos índices de infestação predial.
• Acompanhamento e implementação
das ações de controle vetorial nos municípios,
notadamente da Malária, Doença de Chagas, Leishmaniose e Esquistossomose.
• Implantação de sete laboratórios de
entomologia, possibilitando o desenvolvimento de ações de vigilância entomológica.
• Apoio e assessoramento aos municípios na implantação e operacionalização de sistemas de informação em saúde,
visando a melhoria e o aumento da fidedignidade das informações que conformam o
perfil epidemiológico, com vistas a subsidiar
o planejamento e a programação de ações.
• Ampliação das ações de controle e
vigilância da qualidade da água para consumo humano.
• Acompanhamento e supervisão às
equipes do Programa de Saúde da Família
(PSF) em 100% dos municípios solicitantes
da implantação de novas equipes.
• Capacitação de técnicos do PSF
no Curso Introdutório e de Especialização
em PSF.
• Intensificação do processo de notificação, acompanhamento e encerramento oportuno de casos de hanseníase e tuberculose.
• Intensificação do processo de implantação de equipes de saúde bucal nos municípios, ampliando as equipes e cobrindo
95% dos municípios do Estado.
• Lançamento do Programa Fome Zero
– Sorriso Dez, com intervenções odontológicas no Município de Guaribas.
• Ampliação da cobertura do Programa
de Farmácia Básica.
• Aumento em 5% da cobertura da as21

sistência pré-natal em 2003.
• Aumento em 17% no número de municípios do Programa de Humanização do
Pré-Natal (PHPN) implantado em 2003;
• Aumento em 9% de cobertura da suplementação de Vitamina A, na faixa etária
de 6 a 59 meses.
• Diminuição em 7% da desnutrição na
faixa etária de 0 a 2 anos e aumento em 2%
da taxa de Aleitamento Materno Exclusivo
(AMEX).
• Adesão de 90% dos municípios do
Estado ao Programa de Hipertensão e Diabetes (HIPERDIA).
• Realização de diversas campanhas
para redução do número de fumantes e fatores de risco de câncer.
• Descentralização de ações à saúde
de adolescentes e jovens com incentivo à
criação de Coordenações Municipais e implantação do Cartão do Adolescente.

Programa de Saneamento
Rural (PROSAR)
O PROSAR tem por finalidade atender
às comunidades rurais com infra-estrutura
de saneamento básico e é implementado
numa parceria do Governo do Piauí com o
Ministério da Saúde e o Banco de Cooperação Alemão KFW. As intervenções se iniciaram em 2003, atendendo a 19 localidades
de 11 municípios do semi-árido piauiense,
beneficiando 19.000 pessoas.
O Programa está em fase final de implantação dos sistemas de abastecimento
d’água, com os poços perfurados e instalados, nas localidades Marrecas (Colônia do
Piauí), Malhada Grande e Buriti Reis (Oeiras). As comunidades foram sensibilizadas e
treinadas para assumirem o gerenciamento
sob forma cooperativa e associativa dos
sistemas de abastecimento d’água, garantindo assim a sustentabilidade da ação.

Melhoria dos Serviços Hospitalares

INFÂNCIA BEM CUIDADA - Ações como
o incentivo ao aleitamento materno ajudaram a reduzir
a mortalidade infantil.

O Governo implementou significativas
melhorias na estrutura e equipamentos dos
hospitais da rede pública estadual, incluindo
aí a instalação e reequipamento de Unidades
de Tratamento Intensivo (UTIs). As principais
ações nesse campo são as seguintes.
Recuperação das instalações físicas:
• 10 hospitais regionais dos Municípios
de Amarante, Campo Maior, Floriano, Fronteiras, Paulistana, Picos, Piripiri, São Raimundo Nonato, Uruçuí, Valença do Piauí.
• 15 hospitais estaduais dos Municípios
de Canto do Buriti, Cocal, Guadalupe, Itaueira, José de Freitas, São Miguel do Tapuio,
São Pedro do Piauí, Simplício Mendes, Esperantina, Pimenteiras, Novo Oriente do Piauí,
Jaicós, Água Branca e Luzilândia.
• 4 unidades mistas de saúde dos Municípios de Manoel Emídio, Monsenhor Hipólito, Várzea Grande e São José do Peixe.
• Reforma,
manutenção
predial,
aquisição de equipamentos e recuperação

de veículos do Hospital Getúlio Vargas.
• Recuperação geral, contemplando todos os setores do Hospital Areolino de Abreu;
Reforma geral, recuperação de leitos e equipamentos das alas A e B e da UTI da Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina;
reforma geral da Central de Medicamentos
(CEME) do Bairro Primavera, em Teresina.
• Construção da Casa de Parto do Município de Nova Santa Rita.
• Aquisição de equipamentos: instalação de grupo gerador de energia elétrica nas Diretorias Regionais de Amarante,
Barras, Corrente, Floriano, Oeiras, Picos,
Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo
Nonato; equipamentos hospitalares para
o Hospital Infantil Lucídio Portela e Hospital Getúlio Vargas, em Teresina, e Hospital
Estadual Nilo Lima, em Castelo do Piauí;
aquisição de uma máquina de pasteurização
para o Banco de Leite Humano, um processador de Raios-X e 40 computadores para a
Maternidade Dona Evangelina Rosa.
• Melhoria da organização hospitalar:
equipamentos hospitalares para os hospitais
de Piripiri, Palmeirais, Oeiras e Parnaíba;
Unidade Mista de Saúde de Batalha, Joaquim Pires e São Félix do Piauí.
• Estruturação do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (HEMOPI): construção de mais 2.092 metros quadrados de
área, constando de um ambulatório, um auditório, uma sala de aula para treinamento,
três câmaras frigoríficas, quatro laboratórios
(hematologia e hemoterapia, controle de
qualidade, sorologia de doadores e hematologia), uma sala com 12 cadeiras coletoras;
aquisição de equipamentos; ampliação da capacidade de coleta, passando de 25.244 doadores em 2000 para 32.995 em novembro de
2004, correspondendo a 30,70% de aumento
do número de doadores em Teresina.
• Implantação da UTI do Instituto de
Doenças Tropicais.
• Aquisição de 30 unidades móveis de
saúde e uma ambulância para captação de
órgãos para transplante.

• Além disso foi implantado o Centro de Referência em Atendimento Odontológico em São Raimundo Nonato.

• Realização de cursos de Especialização em PSF, com a participação de 100 pessoas, em parceria com a UFPI e UESPI.

Programas de saúde que
melhoram a vida das pessoas

Prevenção da Saúde do Trabalhador

A ação de governo na área de saúde contempla todos segmentos da população, em
especial mulheres e crianças, como se poderá
ver a seguir.

Programa de Atenção
à Saúde da Mulher
• Realização de 18 treinamentos sobre o sistema de informação do Pré-Natal
e sobre o exame de Papanicolau alterado,
envolvendo 400 profissionais entre enfermeiros, secretários municipais de saúde,
digitadores, técnicos em enfermagem e
farmacêuticos.
• Realização de quatro treinamentos no
módulo segmento da mulher II, envolvendo
120 profissionais.
• Realização de Fórum de Debates sobre Mortalidade Materna – Dia Nacional de
Combate à Mortalidade Materna.
• Adesão de 17 municípios ao Programa
de Humanização do Pré-Natal e Nascimento
(com aprovação ao Termo de Adesão).
• Inscrição de 27.132 gestantes acompanhadas no PHPN (Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento).
• Realização de quatro Oficinas sobre
Vigilância do Óbito de Mulheres em Idade
Fértil, envolvendo um total de 107 participantes.
• Realização do Seminário Estadual do
Pacto Nacional pela redução da mortalidade
materna e neonatal, envolvendo os 222 municípios.
• Realização, no dia Nacional de Combate ao Câncer, de uma manhã de ação educativa na Rua Climatizada, com distribuição
de material educativo, exame de boca e
apresentação de vídeos.

• Implantação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) em
Teresina, inaugurado em agosto de 2004.
• Realização de Conferência Estadual
de Saúde Bucal, com 500 participantes.
• Realização de Curso de Reciclagem
de 350 pessoas em 220 municípios, dentro
do Programa de Hipertensão e Diabetes.

Saúde da Criança
• Realização da Campanha do Registro
Civil de Nascimento, com a produção e distribuição de 27.654 panfletos de divulgação.
• Promoção da Semana Mundial da
Amamentação, com a participação de 360
pessoas.
• Capacitação das equipes de PSF e
operadores de informática na Vigilância Alimentar e Nutricional, envolvendo um total de
182 municípios.
• Reavaliação de nove hospitais credenciados na iniciativa Hospital Amigo da

Criança e adesão de mais dois hospitais no
ano de 2003 e um hospital em 2004, chegando a 11 hospitais com este título.
• Distribuição de 51.985 cartões da
criança.

Saúde do Adolescente
• Produção de 800 cartilhas “Adolescente e Prevenção de Risco à Saúde”, pelo Projeto UMBUZEIRO, estendido a 20 municípios,
com parceria da SESAPI e UNICEF/ASA.
• Realização de 15 Oficinas em municípios do semi-árido e cinco Oficinas na
região norte do Estado, para promoção da
atenção integral à saúde do adolescente e
jovens, visando à promoção de saúde, prevenção de agravos e redução da morbimortalidade, capacitando 500 jovens.

Aleitamento Materno
• Coleta de leite materno: coletados
1.684 litros de leite materno em Teresina e
adjacências para o Banco de Leite da Maternidade Dona Evangelina Rosa, em parceria
com o Corpo de Bombeiros.

PRIORIDADE FEMININA - O Sistema Estadual de Saúde teve especial atenção com a saúde da mulher.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Programa Bolsa Família, que unificou os benefícios sociais
Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio Gás,
contempla atualmente, no Piauí, 224.647 famílias.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
É indiscutível a importância da participação do Estado na área social e muito mais
importante deve ser o seu desempenho na
abordagem dos problemas sob sua responsabilidade.
As ações da Assistência Social abrem-se
num espaçoso leque que beneficiam desde as
crianças da mais tenra idade até os idosos,
envolvendo as mais distintas situações. Não
surpreende, portanto, que o Estado atenda
demandas relacionadas com vítimas das intempéries climáticas, crianças vulnerabilizadas em situação de risco, pessoas sem um
teto fixo, sem escola, sem alimentação, desprovidas de orientação geral e de cuidados
com a saúde, além de pessoas que sofrem
com o uso de drogas e com a mendicância.
Fundamental, também, o trabalho que ao
Estado compete desenvolver no sentido de
oferecer apoio até mesmo de natureza finan-

ceira, além daqueles ligados à capacitação
de mão-de-obra, abrindo perspectivas para
atitudes empreendedoras das quais possam
retirar a renda suficiente para a manutenção
da dignidade e do prazer de serem cidadãos
e cidadãs.
Portanto, a Assistência Social do Governo assume responsabilidade de grande peso,
e suas ações têm por objetivo implementar
atitudes voltadas para o atendimento às necessidades básicas dos segmentos populacionais em estado de vulnerabilidade social,
de maneira articulada com as demais políticas
públicas, centralizadas na família, promovendo a inclusão, na perspectiva da garantia dos
seus direitos de cidadania. Nesse aspecto,
foram desenvolvidas atividades integradas
por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC), do Programa Fome
Zero, do Corpo de Bombeiros/Defesa Civil
e da Coordenadoria para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CEID).
Nesse campo tão amplo podem ser destacadas as seguintes ações de governo:

Rede de proteção social
atende milhares de pessoas

TRANSFERÊNCIA DE RENDA - Programas como
Fome Zero e Bolsa Família estão presentes em todo o
Estado.

Com a finalidade de prestar Assistência
Social a usuários e famílias vulnerabilizadas
pela pobreza e exclusão social, possibilitando
o acesso aos serviços em meio aberto, abrigos
e entidades, assim como aos benefícios de
projetos e programas sociais, destacam-se:
• Atendimento pelos postos de Plantão
Social da SASC e do Terminal Rodoviário
Lucídio Portella, concedendo 2.340 benefícios, sendo 350 urnas funerárias, 104 passagens rodoviárias, 1.728 cestas básicas,
129 enxovais de bebê e 29 filtros, em 132
municípios.
• Assistência às pessoas desabrigadas
pelas enchentes por meio do projeto Família Solidária, em parceria com as prefeituras

municipais, compreendendo o acompanhamento nos abrigos e a distribuição de 38.404
cestas básicas, em 137 municípios.
• Viabilização de empregabilidade, profissionalização e garantia dos direitos trabalhistas para 32 famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, residentes
nas proximidades do Terminal Rodoviário
Lucídio Portella, em Teresina, por meio
do Projeto Horizontes, em parceria com
SETRANS, FAMEPI, SETDETUR, SINE,
UFPI, SEST/SENAT, Alcoólicos Anônimos e
O Boticário.
• Projeto Brincar é Viver, realização
de atividades lúdicas, visando desenvolver
os aspectos afetivo, psicomotor, social, cognitivo e cultural, em 15 creches de Teresina e
16 do interior.
• Projeto Anjo da Guarda, mediante
a prevenção e combate ao abuso, à violência
e à exploração sexual infanto-juvenil, com a
formação de 900 agentes sociais em 36 municípios.
• Projeto Jovem com Dignidade,
atendendo a 60 adolescentes com aulas de
informática, noções de saúde, atividades esportivas e de lazer, em cumprimento de medidas sócio-educativas de Liberdade Assistida
e de prestação de serviços à comunidade, em
parceria com a INFRAERO e SEST/SENAT.
• Prestação de assistência psicológica,
pedagógica, nutricional e social a 229 crianças de 0 a 12 anos, vítimas de abandono ou
de maus-tratos, enviadas pelo Juizado da Infância e Juventude e pelos Conselhos Tutelares da Capital e interior ao Lar da Criança
Maria João de Deus, sendo que 154 crianças
retornaram para suas famílias.
• Assistência social a crianças e adolescentes do Abrigo Feminino de Teresina,
na faixa etária de 7 a 18 anos incompletos,
em situação de maus-tratos e de abandono,
encaminhados do interior do Piauí ou de outros Estados pelo Sistema de Justiça e Se-

ATENÇÃO, CRIANÇAS! - As políticas públicas de
Assistência Social primaram pela atenção às crianças
piauienses.

gurança ou pelos Conselhos Tutelares, beneficiando quatro adolescentes com tratamento
de saúde e pedagógico, participação em passeios, feiras, gincanas e oficinas de computação, modelo e confecção de bijuterias.
• Assistência social a 258 crianças de
7 a 18 anos incompletos, em situação de risco pessoal e social, enviadas pelo Conselho
Tutelar e pelo Juizado da Infância ao Abrigo
Masculino de Teresina, sendo que 57 retornaram para suas famílias.
• Assistência social, terapêutica, jurídica e de saúde a oito mulheres e 14 crianças
vítimas de violência doméstica, encaminhadas à Casa Abrigo de Teresina pelas Delegacias e acompanhadas pelo Núcleo de Defesa
da Mulher da Defensoria Pública, Delegacia
Especializada da Mulher e Equipe Técnica da
Casa Abrigo, sendo que uma mulher e duas
crianças voltaram ao convívio familiar.
• Assistência médica, psiquiátrica, fisioterápica, social, alimentar, recreativa e
comemorativa a 74 idosos da Vila do Ancião,

sem condições de prover sua manutenção
e/ou vítimas de maus-tratos e abandono familiar. Este trabalho é feito mediante parceria
entre o Governo do Estado (SASC), o Fundo
Nacional de Assistência Social e a Prefeitura
Municipal de Teresina, cabendo ao Estado a
manutenção dos funcionários, o veículo e o
prédio com todos os móveis e equipamentos
da Vila do Ancião.
• Assistência médica, odontológica, espiritual, recreativa e alimentar a 18 idosos do
Abrigo São José, em Parnaíba, com apoio da
comunidade e Organizações Não-Governamentais.
• Atendimento a 11 adolescentes, dependentes químicos, encaminhados pela autoridade judicial, compreendendo: realização
de fóruns de Combate às Drogas e à Violência Sexual, em Picos, Parnaíba e Floriano;
I Semana Contra Riscos na Adolescência,
em Barras, com 600 participantes; Oficina
sobre Auto-Estima, em Teresina, com a presença de 10 adolescentes autores de ato infracional.
• Repasse mensal de R$ 2,2 mil às
ONGs, Abrigo São Lucas e Lar da Esperança,
para custeio de gastos com energia elétrica,
alimentação, abastecimento d’água, gás de
cozinha, telefone e combustível.
• Atendimento a 15.883 vítimas de
enchentes em 12 municípios.
• Distribuição de água em carro-pipa
dentro do Programa Sede Zero, atendendo a
93.202 pessoas em 50 municípios.

Criança e adolescente
como prioridade
O atendimento sócio-educativo tem por
objetivo assegurar a proteção integral dos
direitos das crianças, adolescentes e jovens
excluídos e em situação de risco pessoal e
social, adolescentes infratores e submetidos
a circunstâncias difíceis. O Poder Público
atuou neste segmento com as seguintes
ações:
• Atendimento pelo Projeto CRAVO

a 750 crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, com apoio da
PETROBRAS, nos Centros Sociais de Teresina, Parnaíba, Picos e São Raimundo Nonato,
mediante a realização de oficinas educativas,
lúdicas, multimeios e laborativas; I Mostra
CRAVO; Concurso de Redação “CRAVO e
Eu; Exposição Arte e Sentimento, com apresentação dos trabalhos de pirogravura em
couro, arte com palitos de picolé, redes e entalhe em madeira.
• Implementação do Sistema de Informações para a Infância e a Adolescência
(SIPIA), em José de Freitas, Altos, União,
Piripiri, Monsenhor Hipólito, Floriano, Demerval Lobão, Água Branca, Elesbão Veloso, Teresina, Picos e Parnaíba, promovendo
maior competência e agilidade nas ações dos
Conselhos Tutelares e de Direitos, com também facilitar os encaminhamentos de acordo
com o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA).
• Atendimento a 553 adolescentes/
mês em Teresina e a 40 adolescentes/mês
em Parnaíba, via atuação do Complexo de
Defesa da Cidadania (Plantão Institucional),
destinado ao atendimento inicial e rotativo
ao adolescente a que se atribui autoria do
ato infracional.
• Realização de 57 atendimentos, por
mês, a adolescentes infratores, por meio do
Programa Prestação de Serviços à Comunidade.
• Realização de 12 atendimentos, por
mês, a adolescentes infratores, mediante
ações do Programa Semiliberdade, em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a permanência dos adolescentes e/ou jovens em estabelecimento
determinado pela autoridade judicial, com
possibilidade de atividades externas, sendo
obrigatórias a escolarização e a profissionalização.
• Realização de 38 atendimentos a adolescentes, por mês, no Centro Educacional
Masculino, por meio de medidas socioeducativas de internação, em atenção ao Estatuto
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da Criança e do Adolescente, visando o retorno ao convívio social desses adolescentes.
• Realização de 12 atendimentos a
adolescentes infratores, por mês, no Centro
Educacional Feminino, em atenção ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o que
auxilia as internas a reverem seus comportamentos, a fim de que tenham o seu retorno
ao convívio social.
• Estruturação do Centro Educacional de Internação Provisória, dentro do Projeto Ecoando Liberdade, realizando atividades socioeducativas e acompanhamento
sistemático de 29 adolescentes por mês, na
faixa etária de 12 a 21 anos incompletos.

A cidadania concretizada
em ações de Governo
Cidadania e participação se transformam a partir de investimentos do Poder Público na prestação de serviços à comunidade
e do fomento à organização das lideranças
comunitárias. No biênio 2003/2004, destacaram-se as seguintes realizações:
• Realização de 811.481 atendimentos
no Espaço da Cidadania, por meio de serviços das representações da AGESPISA,
BEP, Juizado Especial, PRODEPI, SASC,
SEAD, Segurança, SEFAZ, SETDETUR,
IAPEP, SINE, JUCEPI, DETRAN, COHAB,
além de outras instituições anexas ao Espaço Cidadania, tais como o PROCON, Correios, Cartório, CEPISA, SESC, SENAC e
TELEMAR.
• Assistência a crianças, adolescentes,
jovens, idosos, negros, mulheres, homossexuais, associações e cooperativas, por
meio de oficinas lúdicas, educativas, esportivas, culturais e laboratoriais nos 26 Centros
Sociais Urbanos da Capital, com 5.107 atendimentos mensais, e nas 24 Unidades do interior, com 4.715 atendimentos mensais.
• Projeto Cidadania Ativa, para promover o acesso aos direitos e garantias sociais dos diversos segmentos da sociedade,
em situação de vulnerabilidade econômica,

COMBATE À DESNUTRIÇÃO - A aquisição e distribuição de leite beneficiaram mais de 13 mil famílias.

atuando em 19 municípios, com 26.125 atendimentos mensais, e em 32 bairros da Capital, com 15.585 atendimentos mensais.
• Programa Atenção à Pessoa Idosa, com o lançamento do Estatuto do Idoso,
em Teresina; realização de eventos alusivos
à Semana da Pessoa Idosa, nos Municípios
de Teresina (2.200 participantes), Picos
(200 participantes) e Parnaíba (300 participantes); divulgação do Estatuto do Idoso, em
Luzilândia, Esperantina, São Pedro do Piauí,
São João do Piauí e Parnaíba, por meio do
Programa Cidadania Ativa.
• Execução do Programa de Atenção
Integral à Família (PAIF), com implantação de Centros de Referência de Atenção Integral à Família direcionados ao atendimento
das múltiplas necessidades das famílias vulnerabilizadas do Piauí, beneficiando 4.900
famílias em 19 municípios.

Gestão institucional
da Assistência Social
Com a finalidade do atendimento, assessoramento e acompanhamento aos mu-

nicípios, no desenvolvimento da Gestão da
Assistência Social, apoiando estrategicamente o planejamento, monitoramento e
avaliação dos programas sociais, na garantia
das ações e no aperfeiçoamento do sistema,
desenvolveram as seguintes ações:
• Habilitação de 24 municípios na
Gestão da Assistência Social.
• Capacitação em Cadastro Único de 17
gestores e técnicos da Assistência Social
• Revisão de 6.232 benefícios, sendo
4.428 Pessoas Portadoras de Deficiências e
1.804 idosos, por meio do Programa Benefício de Prestação Continuada (BPC).
• Formação de 194 grupos de produção,
divididos em 80 municípios, e implantação de
um Centro Público de Economia Solidária no
bairro Aeroporto, em Teresina, por meio do
Projeto Economia Solidária, com parceria entre SASC/ CEF/ DRT-PI/ CEAS/
Fome Zero/ Fórum Estadual de Economia
Solidária/ PCPR/ SEPLAN/ SEAD/ Secretaria Nacional de Economia Solidária/ Secretaria Especial de Políticas para Mulheres. O
Projeto atua na formação de empreendimentos sociais com vistas a expandir os níveis de

inserção social de mulheres chefes de famílias, especialmente aquelas atendidas pelos
programas federais, mediante a geração de
trabalho e renda, via formação de grupos
solidários produtivos.
• Acompanhamento aos Programas
Federais: Erradicação do Trabalho Infantil,
Atenção à Pessoa Idosa, Atenção às Pessoas com Deficiência, Atenção à Criança de
Zero a Seis Anos, Agente Jovem, Centro de
Referência da Assistência Social (Casas da
Família) e Programa Sentinela.

Segurança alimentar
e transferência de renda
As principais ações de Segurança Alimentar, implementadas por meio da Coordenadoria Estadual de Segurança Alimentar
(CESA), sempre em articulação com o Governo Federal, através de seus programas de
transferência de renda, foram as seguintes:
• Realização de diagnósticos alimentares e nutricionais em 17 municípios, onde
foram investigadas 2.252 famílias, atingindo
a 11.126 pessoas.
• Mobilização e sensibilização de 20
comunidades negras rurais quilombolas,
abrangendo 537 famílias em oito municípios
na elaboração do diagnóstico sócio-econômico, no acompanhamento dos comitês gestores dos municípios, capacitação pedagógica para os agricultores familiares e na
elaboração do Plano de Desenvolvimento
Local Sustentável.
• O Programa Bolsa Família, que unificou os benefícios sociais Bolsa Escola,
Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio Gás, contempla atualmente,
no Piauí, 224.647 famílias.
• Atendimento de 14.820 famílias de
baixa renda com o benefício da distribuição
de leite fluido, em parceria com os Comitês
do Fome Zero, SEDUC, SASC e SDR, beneficiando 40 municípios.
• Arrecadação e distribuição de 93
toneladas de alimentos por meio de cam-

panhas governamentais e da sociedade civil,
com o acompanhamento do CONSEA-PI,
beneficiando famílias em vulnerabilidade social e instituições beneficentes.
• Mobilização e sensibilização das comunidades contempladas com o Programa
Cisternas no Semi-Árido, criação e
composição das Comissões Municipais
de seleção e cadastro das famílias beneficiárias.
• Capacitação de agentes locais de Segurança Alimentar de 223 municípios para
sensibilização e mobilização dos atores sociais, com vistas à implantação do Cartão Alimentação.
• Realização de 11 Conferências Regionais e uma Estadual de Segurança Alimentar, com a participação de 227 delegados municipais, 42 membros do CONSEA-PI
e 503 representantes dos Comitês Fome
Zero dos municípios.
• Desenvolvimento de ações de Educação Alimentar e Nutricional e realização
de exames antropométricos e bioquímicos,
beneficiando 800 pessoas nos Municípios de
Teresina, São João do Arraial e Esperantina.
• Acompanhamento dos Comitês Fome
Zero, Conselhos do Fundo Municipal de
Ação Comunitária (FUMAC) e Fóruns de
Desenvolvimento Local Integrado Sustentável (DELIS), bem como mobilização, sensibilização e capacitação de 416 famílias, em
16 comunidades envolvidas com os projetos
produtivos.
• Seleção, mobilização e sensibilização
de 900 famílias beneficiárias de dez cooperativas e 20 associações em dez municípios,
dentro do Projeto Associativismo e Cooperativismo Ativo.
• Inclusão de 560 famílias no Programa
Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Mamona, em parceria com SDR/
SEBRAE/PETROBRAS/Brasil Ecodiesel, no
Município de Canto do Buriti.
• Apoio ao Consórcio de Segurança
Alimentar e Desenvolvimento Sustentável
(CONSAD), na construção da instituciona-

lidade, na elaboração do Plano de Ação, na
definição de prioridades e na articulação com
o Plano de Desenvolvimento da Bacia do
Parnaíba, sob o comando da CODEVASF/
SEPLAN-PI, tendo como entidade implementadora a Obra Kolpping, envolvendo 14
municípios do Baixo Parnaíba.

RESPEITO É BOM - A SASC divulgou o estatuto do
idoso e celebrou com os mais velhos a possibilidade de
viver melhor.

• Apoio e acompanhamento da implantação do Programa A Cara Alegre do Piauí,
que atende crianças e adolescentes devidamente matriculados na rede de ensino do
município, mediante a realização de oficinas
nas áreas de Canto Coral, Flauta Doce, Violão, Desenho e Pintura, valorização pessoal,
auto-estima e novas perspectivas no âmbito
cultural e artístico, com destaque especial
para o Município de Guaribas.

Piauí agora tem atenção
aos portadores de deficiência
A Constituição Brasileira garante a promoção ao mercado de trabalho, habilitação
e reabilitação das pessoas portadoras de
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Eventos para pessoas portadoras de deficiência – 2003/2004
Eventos
Oficina para voluntários
Fórum Permanente de PPD
Seminário Portadores de Necessidades Especiais: expansão e inclusão no mercado de trabalho
Primeira Olimpíada Estadual da Pessoa Portadora de Deficiência

Municípios Beneficiados
Teresina
Parnaíba, Floriano e São Gonçalo do Piauí
Teresina
Luís Correia

I Gincana Especial de Integração: Construção e Transformação

Teresina

Lançamento do Programa Mesa Voluntária, para beneficiar entidades filantrópicas com doação de
alimentos hortigranjeiros

Teresina

I Congresso Estadual para Integração da PPD
Fórum Regionalizado

Teresina
Picos, Piripiri, Oeiras, S. João do Piauí, Água
Branca, Campo Maior e S. Gonçalo do Piauí

XIII Jornada do Autismo

Teresina

Projeto Ação Global, em parceria com a Rede Globo de TV e o SESI, gerando seis
empregos diretos

Teresina

Congresso Portadores de Talentos, em Teresina, voltado para divulgação das potencialidades
artísticas das PPDs nas áreas musical, desenho, pintura, arte cênica e outras vertentes artísticas

Teresina

Fonte: CEID

APOIO ÀS COMUNIDADES - Mais do que investir na transferência de renda o Governo busca dar condições de sustentabilidade a comunidades rurais em todo o Piauí.

deficiência. Neste particular, o Poder Público Estadual articula e monitora políticas
públicas capazes de elevar a auto-estima e
a inserção social dessas pessoas, passo importante para a conquista da cidadania. As
ações do Governo de promoção da cidadania
e defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência estão consubstanciadas
nas seguintes medidas implementadas no
período 2003/2004:
• Lançamento da cartilha Sociedade Inclusiva, em Teresina, com versão em Braille,
com edição de 10.000 exemplares, distribuídos em todo o Estado.
• Disponibilização de um carro adaptado para uso das pessoas portadoras de
deficiência, para ser utilizado na realização
de exames para obtenção da carteira de habilitação, beneficiando 25 pessoas.
• Implantação do primeiro sinal sonoro
de trânsito destinado às PPDs, localizado
nas proximidades da Associação dos Cegos

do Piauí – ACEP, beneficiando os portadores
de deficiência visual que utilizam os serviços
da Associação.
• Reforma do Centro de Equoterapia,
com a implantação da cobertura do picadeiro
e de salas de apoio, para atender a 50 pessoas por dia.
• Implantação da Brinquedoteca no
Hospital Infantil Lucídio Portella, beneficiando
a todas as crianças, portadoras de deficiência
ou não, que são atendidas pelo Hospital.
• Aquisição e doação de computador
com kit multimídia e impressora para o Departamento Psicopedagógico Educacional do
Hospital Infantil Lucídio Portella.
• Entrega de cadeiras de rodas para
PPDs, beneficiando 90 pessoas.
• Aquisição de uma ambulância para
transporte de PPDs, doada ao Município de
São Gonçalo do Piauí, que, segundo o IBGE, é
TALENTOS - A CEID incentivou a revelação de talentos
de pessoas portadoras de deficiência.

MOMENTOS ESPECIAIS - A equoterapia implantada pela CEID e PM está contriubuindo para a melhoria das
condições de vida e o aprendizado de crianças portadoras de deficiência.

o município brasileiro com maior incidência de
deficiências, onde cerca de 34% da população
tem pelo menos um tipo de deficiência.
• Capacitação de 25 técnicos para expansão do Projeto Empreendorismo Sem
Barreiras, em parceria com o SEBRAE, para
treinamento de três turmas de deficientes visuais e quatro de deficientes físicos.
• Qualificação em informática para portadores de deficiência visual, beneficiando

76 pessoas.
• Congresso Portadores de Talentos,
em Teresina, voltado para divulgação das potencialidades artísticas das PPDs nas áreas
musical, desenho, pintura, arte cênica e outras vertentes artísticas.
• Realização de Curso de Capacitação
de Motoristas de órgãos públicos para trabalhar com PPDs.
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SEGURANÇA E PROTEÇÃO

Reaparelhamento da frota de veículos das polícias, com aquisição
de 218 viaturas para atender Teresina, Angical do Piauí, Bom Jesus,
Bom Princípio do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí, Campo Maior,
Demerval Lobão, Floriano, Luís Correia, Marcolândia, Oeiras, Parnaíba,
Picos, Piripiri, Santa Filomena e São João do Arraial; recuperação
de sete viaturas para atender Teresina e Picos.
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SEGURANÇA E PROTEÇÃO
O atual quadro de violência que acomete
a sociedade brasileira exige dos órgãos que
atuam na área da segurança e proteção uma
atuação integrada, além de profissionais
bem formados e valorizados com base no
aperfeiçoamento das práticas de produção
e gestão do conhecimento. A Segurança e
Proteção da sociedade se promove também
com a estruturação e modernização dos
órgãos de perícia, o desenvolvimento de
ações preventivas planejadas e focalizadas,
a introdução de mecanismos eficientes de
controle da corrupção e da violência policiais, a adoção de instrumentos de participação da cidadania no sistema como um todo,
além do desenvolvimento de políticas de
redução da violência especificamente voltadas para o enfrentamento de problemas e

situações estratégicos.
As ações dos órgãos de Segurança
Pública são desenvolvidas com os objetivos
de reduzir a criminalidade e a insegurança
pública, em especial os crimes contra a vida,
combater o crime organizado, eliminar a corrupção e a violência policiais.
Para alcançar os objetivos propostos,
foram desenvolvidas ações integradas e
convergentes, entre as quais se destacam
as seguintes:

Melhoria da Segurança Pública
• Reaparelhamento da frota de veículos
das polícias, com aquisição de 218 viaturas
para atender Teresina, Angical do Piauí, Bom
Jesus, Bom Princípio do Piauí, Caldeirão
Grande do Piauí, Campo Maior, Demerval
Lobão, Floriano, Luís Correia, Marcolândia,
Oeiras, Parnaíba, Picos, Piripiri, Santa Filomena e São João do Arraial; recuperação de
sete viaturas para atender Teresina e Picos.
• Aquisição e implantação de 14 delegacias móveis.
• Aquisição de equipamentos, tais
como, detector de metais, filmadora digital,
armamento de proteção individual, computadores e 5.000 kits de fardamento para policiais militares.
• Ampliação do esquadrão da polícia
montada, com a aquisição de 20 cavalos.
• Implementação da operação de revista a veículos e pessoas, visando a apreensão
de armas e veículos irregulares.

Melhoria de instalações físicas

MAIS POLÍCIA NA RUA - O Governo ampliou a presença ostensiva da polícia, aumentando a segurança.

• Reforma e ampliação: instalações de
segurança externa e celas do 1º BPM; circuito de segurança externa do GATE; instalações do Fundo de Saúde da PM; Posto de
Policiamento Comunitário do bairro Água
Mineral; sede do 9º BPM; instalações da

CODAM; auditório do 6º BPM; Quartel de
Comando Geral; Companhia de Polícia Militar do bairro Poti Velho e instalações do Grupamento Aéreo-Policial Integrado.

Defesa e proteção
da população
• Atendimento de ocorrências, com o
combate a 1.560 incêndios e 9.831 salvamentos e resgates.
• Realização de 993 vistorias prediais
em 18 municípios.
• Análise de 352 projetos de construção
de prédios, dentro das normas de segurança
contra incêndio e pânico.
• Atendimento a 15.883 vítimas de
enchentes em 12 municípios.
• Distribuição de água em carro-pipa
dentro do Programa Sede Zero, atendendo a
93.202 pessoas em 50 municípios.
• Capacitação de recursos humanos
do Corpo de Bombeiros, envolvendo 231
servidores nos seguintes cursos: aperfeiçoamento de oficiais (2), especialização em engenharia de segurança do trabalho (3), especialização em planejamento
e gestão em defesa civil (1), adaptação
de sargentos em condições especiais (4),
adaptação de cabos em condições especiais (4), formação de oficiais BM (5), formação de sargentos BM (1), formação de
cabos BM (1), formação de sargentos corneteiros (2), especialização contra incêndio
e salvamento (3), reciclagem do estágio de
adaptação de bombeiro de aeródromo (31),
administração, planejamento e redução de
desastres (5), operacional de defesa civil
(23), planejamento estratégico (2), elaboração e gestão de projetos e ações de defesa
civil (1), informática básica para iniciantes
(6), capacitação em vistorias técnicas (11),
condutores de veículos (10) e brigada de incêndio (126).

POLÍCIA MOTORIZADA - O policiamento da Capital ganhou reforço de motocicletas para combater assaltos e reduzir a criminalidade.

Educação e trabalho
para detentos
• Formação cultural e educacional de
detentos, com a implantação de projeto de
horticultura na penitenciária mista de Parnaíba e a implantação de canteiros de plantas
medicinais nas penitenciárias Major César e
Feminina de Teresina.
• Implantação de hortas sócio-educativas nas penitenciárias Major César
e Feminina de Teresina, atendendo a 30
apenados.
• Capacitação de detentos: cursos de
“Iniciação ao Trabalho”, na Penitenciária
Gonçalo Castro Lima, em Floriano, com a
participação de 20 detentos; “Lavanderia Industrial”, na Penitenciária Feminina de Tere-

sina, com entrega de 20 certificados; “Corte
e Costura”, nos presídios do Sistema Prisional do Piauí, com 20 participantes; “Culinária Regional”, “Eletricista” e “Operador”,
para 400 detentos do Sistema Prisional do
Estado; “Serigrafia” e “Pintura em Cerâmica”, ministrados para detentos do Sistema
Prisional do Piauí, com entrega de 240 certificados aos concludentes.
• Construção, reforma e ampliação de
unidades prisionais: Ampliação da Colônia
Agrícola Major César; Recuperação da penitenciária de Oeiras; Recuperação da Penitenciária Vereda Grande; Reforma da Casa
de Custódia de Teresina.
• Construção da lavanderia industrial
da Penitenciária Feminina de Teresina.
• Recuperação do pavilhão de detentos

na penitenciária Irmão Guido, de Teresina.
• Conclusão das obras de reforma
e adaptação do Hospital Penitenciário do
Estado.

Mais policiais nas ruas
de nossas cidades
• Realização de concurso público para
preenchimento de 500 vagas a serem distribuídas nas Unidades Operacionais da
Capital e interior do Estado, sendo 260 para
Teresina e 60 para cada uma das Unidades
de Parnaíba, Floriano, Picos e Corrente.
• Realização do Curso de Formação de
Soldados, com carga horária de 900 horas/
aula para os soldados aprovados no concurso público.
35

Policiamento ostensivo
dá resultados
• Recuperação de 140 veículos de um
total de 173 roubados.
• Recuperação de 89 motocicletas de
um total de 157 roubadas.
• Apreensão de 355 armas de fogo e
facas.
• Abordagem de mais de 81.000 pessoas para busca de armas e documentos.

Qualificação de recursos
humanos da Polícia Militar
• Treinamento de 1.378 pessoas, com a
realização dos seguintes cursos e treinamentos:técnicas de abordagem (3), relações interpessoais (35), planejamento estratégico
(10), policiamento em bicicleta (20), direito
constitucional, penal e processual penal (31),
informática básica (22), atendimento ao público (40), contabilidade pública (1), redação
oficial (3), curso superior de polícia (3), aperfeiçoamento de oficiais (1), preparação de
instrutores (1), polícia judiciária militar (1),
ações táticas especiais (20), polícia comunitária (420), policiamento ambiental (1), instrutor de equitação (1), educação física militar
(2), equoterapia (6), veterinária e casqueamento (3), aperfeiçoamento de sargentos
combatentes (69), atualização profissional
em defesa pessoal (10), almoxarifado e controle de estoque (2), direitos humanos (1),
direção ofensiva e defensiva (171), gestão
de segurança pública (30), aperfeiçoamento de sargentos músicos (24), formação de
corneteiros (19), habilitação de oficiais (39),
formação de sargentos em condições especiais (147), formação de cabos em condições
especiais (97), policiamento ambiental (35) e
formação de oficiais (110).

DETRAN melhora
seus serviços
• Lançamento da campanha DETRAN

AGILIDADE - A ativação de delegacias móveis dá à polícia mais eficiência no combate ao crime.

Legal, para incentivar os condutores de veículos automotores para a regularização junto à
Autarquia, constando de anistia de 100% das
multas de trânsito relativas a 2002, de competência do DETRAN; anistia de 50% das
multas de trânsito de 2003; parcelamento do
IPVA e das taxas estaduais do DETRAN em
até dez vezes; dispensa das multas e dos juros de mora decorrentes do atraso no pagamento do IPVA até 2002.
• Implantação do Projeto DETRAN Itinerante, destinado a prestar atendimento
informatizado nas localidades não dotadas
de postos do DETRAN, constando de uma

carreta tipo baú, climatizada e informatizada
via satélite, para o licenciamento e registro
de veículos, habilitação e consultas.
• Criação de uma central de atendimento na Ouvidoria do DETRAN, com uma linha
telefônica (216-2834) e um endereço eletrônico na Internet (ouvidoria@detran.pi.gov.br)
para receber informações dos usuários dos serviços, reclamações, denúncias e sugestões.
• Reforma e informatização das
CIRETRANS de Piripiri, Bom Jesus, Esperantina, Oeiras, Campo Maior, São Raimundo Nonato, Valença do Piauí e do Posto de
Atendimento de Altos.

• Reforma e adaptação do prédio do
DETRAN em Teresina, com a implantação
do Espaço Francisca Trindade, assegurando
mais agilidade e eficiência, eliminando as filas
de usuários, que passaram a contar com um
ambiente refrigerado e equipado com computadores, onde aguardam o atendimento
confortavelmente sentados.
• Criação do posto de atendimento no
Teresina Shopping, denominado Espaço do
Usuário Motorista Gregório, que funciona
no mesmo horário do shopping, incluindo o
período da tarde, noite e aos sábados até
às 22 horas, disponibilizando os serviços de
habilitação, vistoria, licenciamento e registro
de veículos e informações em geral.
• Campanha Caminho da Escola,
cuja finalidade é a educação para o trânsito
junto aos alunos de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental, tendo atingido cinco municípios.
• Realização de campanhas de educação de trânsito em Teresina e Esperantina.
• Modernização
operacional,
com
emissão informatizada de Certificados de
Registro de Veículos (CRV) e Certificados
de Registro e Licenciamento de Veículos
(CRLV) no prazo de 24 horas (antes somente
na Capital) nos municípios de Floriano, Altos,
Simplício Mendes, Valença do Piauí, Parnaíba, Oeiras, Esperantina, Corrente, Canto
do Buriti, Campo Maior, Bom Jesus e Água
Branca.
• Implantação de Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) digital em Teresina, Campo Maior, Parnaíba e Picos.
Acesso à justiça
Neste segmento estão contidas as
ações do Governo implementadas no biênio
2003/2004 por meio da Defensoria Pública,
visando ao usufruto dos direitos do cidadão
e a defesa da cidadania, compreendendo
as áreas Civil e Criminal: foram atendidas
49.958 pessoas, na Capital e nas Comarcas
do Interior (Picos, Parnaíba e Altos), com-

RESPEITO AO USUÁRIO - O DETRAN criou espaços confortáveis e eficientes de atendimento em Teresina.

preendendo mulheres, homens, crianças,
idosos, pessoas portadoras de deficiências e
a comunidade em geral.
Por meio da Defensoria Itinerante, foram
atendidos:
• Balcão de direitos: prestação de serviços ao pobre na forma da lei nos lugares de
difícil acesso e extrema pobreza, atendendo
a 6.094 pessoas e capacitando outras 650;
• Regularização da situação jurídicosocial da população carcerária do Estado,
atendendo a 1.437 presos.
Mediante a instalação do Núcleo de Exe-

cuções Penais, que visa a prestação de assistência jurídica gratuita para o alcance
de um maior número de atendimentos aos
presos provisórios e agilidade no encaminhamento de ações dos aprisionados, foram
atendidos 518 presos.
A realização do concurso público em
2003 possibilitou a nomeação de 21 novos
defensores públicos.
O aumento no quadro da Defensoria
Pública permitirá o atendimento de maior
número de pessoas pobres e uma melhoria e
agilidade aos serviços prestados.
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INCENTIVO À CULTURA
E AO ESPORTE

O apoio oficial a ações que concretizam a política cultural foi decisivo
para o sucesso de eventos que, ao longo dos últimos dois anos, reuniram
mais de 260 mil pessoas em espetáculos de dança, teatro, cultura popular,
feira de arte popular, apresentação de artistas locais e outros.
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INCENTIVO À CULTURA
A política governamental na área da cultura prioriza o estímulo e o desenvolvimento
de atividades culturais, de manifestações
da cultura popular, da preservação do patrimônio arqueológico e artístico do Estado,
bem como a promoção do intercâmbio cultural. O apoio oficial a ações que concretizam essa política cultural foi decisivo para
o sucesso de eventos que, ao longo dos últimos dois anos, reuniram mais de 260 mil
pessoas em espetáculos de dança, teatro,
cultura popular, feira de arte popular, apresentação de artistas locais e outros.
As principais ações implementadas
por meio da Fundação Cultural do Piauí

(FUNDAC), visando à valorização da cultura
regional, foram as seguintes:
• Realização da Feira de Arte Popular em Teresina, com participação estimada
de 20 mil pessoas até o final de 2004.
• Encontro Nacional de Folguedos, realizado em Teresina e outros eventos
em União, Parnaíba, Ipiranga do Piauí, Altos,
Boa Hora, Amarante, Buriti dos Lopes
e Floriano.
• Realização do Salão de Humor do
Piauí, em Teresina, com participação estimada de 150 mil pessoas.
• Realização do Festival do Servidor, durante as comemorações da Semana

FESTIVAIS - Eventos como o Festival de Cultura de Oeiras receberam do Governo o apoio necessário para seu êxito.

do Servidor, em Teresina.
• Comemoração do Dia do Piauí, em
Teresina.
• Lançamento do Projeto Poema Postal, que divulga a obra de poetas piauienses.
• Festival de Cantos do Piauí, realizado em Teresina, com participação de 2 mil
pessoas.
• Mostra Nordestina de Cinema
em Curta Metragem, realizada em Teresina, com participação de 3 mil pessoas.
• Apresentação do Concerto de Natal, realizada em Teresina, com a participação de 1.000 vozes infantis.
• Festival Internacional Serra da

Capivara (INTERARTES), realizado em
São Raimundo Nonato, com participação de
10 mil pessoas.
• Dia Estadual da Consciência
Negra e lançamento do Selo Etnia, realizados em Teresina, com participação de 1.000
pessoas, e do Dia Nacional da Consciência
Negra, em Amarante, Floriano, Oeiras, Picos
e União.
• Projeto Roda Viva, realizado em
Teresina.
• Revitalização do Grupo Musical
“Bandolins de Oeiras”.
• III Encontro das Comunidades
Negras Rurais Quilombolas do Piauí,
realizado em Teresina, com participação de
34 comunidades de 19 municípios, em parceria com as Secretarias de Estado do Piauí.
• Realização da Semana do Índio:
História, Cultura e Extermínio, em Teresina,
Amarante, Oeiras, Picos e Floriano.
• Realização da Semana dos Museus, em Teresina, com o tema: Patrimônio
Cultural.
• Lançamento do Carnaval do Piauí,
com desfile de blocos alternativos em Teresina (Vila Irmã Dulce e Grande Dirceu), Barras, Parnaíba, Floriano, Pedro II, Água Branca
e Luís Correia.
• Comemoração do Dia Internacional da Mulher, com um show em homenagem às mulheres realizado no Theatro 4 de
Setembro, em Teresina.
• Comemoração dos 180 anos da Batalha do Jenipapo, em Campo Maior.
• Lançamento do livro “O Piauí na Batalha do Jenipapo”, de Chico de Castro, na
Embaixada de Portugal, em Brasília.
• Realização da Exposição: Piauí, Terra Querida, em Teresina.
• Realização do Verão no Litoral, em
Parnaíba, Luís Correia e Cajueiro da Praia,
com participação de 50 mil pessoas.
• Apresentação do Ballet Bolshoi no
Parque da Cidade, em Teresina.
• Realização da Exposição Comemorativa aos 94 Anos do Arquivo Público do Piauí,

CULTURA POPULAR - O apoio às manifestações culturais do povo é fundamental à política cultural do Estado.

em Teresina.
• Instalação da Escola de Artes Maria
Bonita, em Floriano;
• Projeto Boca da Noite, com participação de aproximadamente 22.500 pessoas
até o final de 2004.
• Projeto Seis e Meia, em Teresina,
com público de 3.500 pessoas.
• Realização de pesquisas sobre: Mapeamento dos Templos Religiosos
de Matrizes Africanas nas comunidades de
Angical, Angicos, Aroeira do Matadouro,
Aroeira, Barro Vermelho, Brejão, Canabrava

dos Amaros, Caldeirão, Correnteza, Chupeiro, Custaneira, Curralinho, Jacu, Macacos,
Mendes, Mimbó, Moquém, Nego do Mato,
Olho D’água dos Pretos, Oitis, Paquetá,
Peador, Pitombeira, Salinas, São Francisco
dos Pretos, São Domingos, Sítio Velho, São
Martins, Sumidouro, Tronco, Tapuio, Titara
dos Pires e Vila Carolina; Mapeamento das
Manifestações Populares do Interior, nos Municípios de Guaribas, Acauã, Campo Maior,
União, Pedro II, Piripiri, Parnaíba, Simplício
Mendes, Oeiras, Picos, Floriano, Amarante,
Corrente e Teresina; Indicadores Econômicos
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das Atividades Culturais em Teresina.
• Realização de eventos: Capacitação de Atores (Teresina, Nossa Senhora
de Nazaré, Ipiranga do Piauí, Barras, Valença do Piauí e União); Workshops de Bateria e Percussão: I e II Baquetadas (Teresina);
Workshop de Violão Clássico, Recital de Violão Clássico e Teatro para a Terceira Idade
(Teresina); Oficinas de Interpretação para
o Cinema e Vídeo, Câmara para o Cinema
(Teresina); Recitais Natalino e de encerramento do 2º Semestre da Escola de Música
(Teresina).
• Reforma da Biblioteca Desembargador Cromwell de Carvalho, em
Teresina.
• Criação da Videoteca e Biblioteca da Escola de Dança.
• Reforma e aquisição de móveis e
equipamentos: Centro Cultural Benedito
Napoleão do Rego (União); Casa da Cultura de Corrente; Memorial Tertuliano Milton Brandão (Pedro II); Memorial Expedito
Resende (Piripiri); Centro Cultural Maria
Bonita (Floriano); Centro Cultural Ubiratan
Carvalho (Simplício Mendes); Centro Cultural Major Selemérico (Oeiras).
• Realização de Oficinas de
Dança e Teatro, em Amarante, Demerval
Lobão e Monsenhor Gil.
• Apoio à realização da Encenação
da Paixão de Cristo, em Floriano, Oeiras,
Picos, Campinas do Piauí, Colônia do Gurguéia, Elizeu Martins, Flores do Piauí, Guadalupe, Jerumenha, Landri Sales, Nazaré do
Piauí, Marcos Parente, Monsenhor Hipólito, Ipiranga do Piauí, Santa Cruz do Piauí
e Teresina.
• Apoio às Festas Juninas, em Parnaíba, Floriano, Bom Jesus, Coivaras e Castelo do Piauí.
• Apoio às Semanas Culturais em
Ipiranga do Piauí, Sigefredo Pacheco, Inhuma, Amarante, Regeneração, Valença do
Piauí, Altos, Corrente e Campo Maior.
• Realização de Apresentações
Teatrais e Musicais em Monsenhor Gil,

CONCERTOS - Em datas especiais, como o Natal, foram realizadas apresentações de corais e orquestras.

Água Branca, Regeneração, Barras e Piracuruca.
• Apoio ao Grupo de Reisado em
Boqueirão do Piauí.
• Realização de Oficinas Culturais
em Nossa Senhora de Nazaré, Coivaras,
Castelo do Piauí, Luís Correia, Cajueiro da
Praia, Ilha Grande, Barras, Esperantina, Corrente, Oeiras, Picos, Pedro II, Brasileira, Bom
Jesus, Cajazeiras do Piauí, Colônia do Piauí,
Santa Rosa do Piauí, São João da Varjota,
Buriti dos Lopes, Bom Princípio do Piauí, Co-

cal, Luzilândia, Piripiri, Capitão de Campos,
Piracuruca, Batalha, Matias Olímpio, Campinas do Piauí, Bela Vista do Piauí, Isaías Coelho, Simplício Mendes e João Costa.
• Aquisição de figurinos e instrumentos musicais para grupos dos Municípios de
Parnaíba, Teresina, José de Freitas, Altos,
Luís Correia, Batalha, Amarante, Ipiranga do
Piauí, Piripiri, Brasileira, Capitão de Campos,
Piracuruca, Batalha, Esperantina, Matias
Olímpio, Simplício Mendes, Canto do Buriti, Campinas do Piauí, Bela Vista do Piauí,

Isaías Coelho e João Costa.
• Implantação do Projeto Teatro
a R$ 1,99, contribuindo para aumentar
o público que freqüenta o teatro. Desde
a sua implantação mais de 6.000 pessoas
já assistiram aos espetáculos apresentados
pelo Projeto.

APOIO ESPORTIVO - O Governo incentivou todas as modalidaddes esportivas, inclusive a vela.

Esporte e lazer
As ações do Governo para esta área
foram implementadas por meio da Fundação dos Esportes do Piauí (FUNDESPI),
responsável pela promoção do esporte, de
forma descentralizada, a inclusão social de
portadores de necessidades especiais e as
atividades lúdicas e de lazer da população; e
da Empresa de Turismo do Piauí (PIEMTUR),
cujo objetivo é o desenvolvimento do turismo
nos seus aspectos econômico, social e cultural, bem como a promoção da exploração
e divulgação dos pontos de atração e empreendimentos turísticos no Estado.

Apoio a eventos estaduais
• Reveillon no Litoral, Carnaval no Litoral,
Carnaval de Teresina, Feira dos Municípios.

Incentivo a atletas
• Eventos esportivos diversos, com
participação de 2.320 atletas.
• Apoio ao esporte, com participação
e realização de eventos em níveis estadual,
interestadual e internacional, obtendo resultados positivos, conquistando 538 medalhas
nas diversas modalidades esportivas, destacando-se: Nona Copa do Mundo de Artes
Marciais (Paraguai), Campeonato PanAmericano de Judô (Bolívia) Amazon Open
de Taekwondo (Rio Branco - AC), Campeonato Brasileiro de Judô (Florianópolis – SC),
Campeonato Brasileiro de Seleções de
Voleibol – 2a Divisão (Cuiabá – MT) e Etapa do Campeonato Brasileiro de Windsurf
(Parnaíba).
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DESENVOLVIMENTO
^

ECONOMICO
“Possas tu, no trabalho fecundo
E com fé, fazer sempre o melhor,
Para que, no concerto do mundo,
O Brasil seja ainda maior”.
Hino do Piauí – Da Costa e Silva

O Governo do Piauí, na sua luta incansável pela afirmação do desenvolvimento do Estado, tem atuado em diferentes áreas,
criando um ambiente favorável à produção, através da adequação da infra-estrutura e eliminação de gargalos que se articulam
a outras ações na busca de novos investimentos. Dessa forma, o Governo tem favorecido a ampliação de investimentos privados
através do estímulo à implantação e modernização de empresas de médio e grande porte, o que se reverte na criação
de mais empregos diretos e indiretos.
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INCENTIVOS A NOVOS
EMPREENDIMENTOS

Na Capital e no interior foram implantadas 75 novas empresas, e outras
33 indústrias já instaladas receberam benefícios fiscais para ampliação
de suas atividades, resultando na criação de 9.140 empregos diretos
e outros 63.239 empregos indiretos em 108 empresas.
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INCENTIVOS A NOVOS EMPREENDIMENTOS
O Governo do Piauí, na sua luta incansável pela afirmação do desenvolvimento do Estado, tem atuado em diferentes áreas, criando
um ambiente favorável à produção, através da
adequação da infra-estrutura e da eliminação
de gargalos que se articulam a outras ações
na busca de novos investimentos.
Dessa forma, a Comissão de Incentivos

Fiscais tem trabalhado pela ampliação de
investimentos privados através do estímulo
à implantação e modernização de empresas
de médio e grande porte, o que se reverte
na criação de mais empregos diretos e
indiretos.
O Piauí é um Estado de grandes oportunidades, considerando sua localização es-

tratégica, a possibilidade de aproveitamento
racional de seus recursos naturais e o apoio
do Governo, que através de incentivos
fiscais e investimentos públicos em infraestrutura, estimula a expansão das atividades produtivas.
Nos primeiros 24 meses de Governo,
áreas potencialmente fortes e estratégi-

EMPREGO - Os novos negócios criaram postos de trabalho em vários setores da economia.

EXPANSÃO - Graças aos incentivos do Governo, as empresas puderam adquirir mais máquinas e equipamentos.

EMPREGO - Os novos negócios criaram postos de trabalho em vários setores da economia.

cas para o Estado, tais como a apicultura,
a petroquímica, a exploração mineral, produtos cerâmicos e produtos alimentícios, foram
contempladas com incentivos fiscais, o que
favoreceu investimentos privados no mon-

tante de R$ 311,5 milhões.
Na Capital e no interior foram implantadas 75 novas empresas, e outras 33 indústrias já instaladas receberam benefícios fiscais
para ampliação de suas atividades, resul-

tando na criação de 9.140 empregos diretos
e outros 63.239 empregos indiretos em 108
empresas. Em 42,7% das novas empresas
instaladas, o investimento foi igual ou superior a R$ 1 milhão de reais.

Empresas que receberam incentivos fiscais no Estado do Piauí, com investimento igual
ou superior a R$ 1 milhão – 2003/2004
Empresa

Ramo de Atividade

Empregos
Diretos

Empregos
Indiretos

Investimento

Veneza Indústria Química Ltda

Derivados de refino do petróleo

251

753

45.370.000,00

Ambev - Companhia de Bebidas das Américas

Cerveja e refrigerantes

100

500

20.000.000,00

Buriti Agrícola Ltda.

Óleos vegetais

48

3.750

18.342.000,00

Jaicós Agrícola Ltda.

Óleos vegetais

48

3.750

18.342.000,00

Mocuri Agrícola Ltda.

Óleos vegetais

48

3.750

18.342.000,00

Piatã Agrícola Ltda.

Óleos vegetais

48

3.750

18.342.000,00

Destilaria Geods Limitada

Derivados da cana-de-açúcar

71

213

16.965.000,00

Northern Star do Brasil Ltda – filial

Beneficiamento de camarões

150

750

11.906.743,00

Resibras Commodities S/A

Beneficiamento de castanha de caju

71

979

10.240.000,00

BBD Brasil Biodiesel

Óleos vegetais

8

15.000

8.410.000,00

Bonoplast - Indústria de Plásticos Ltda

Materiais plásticos

54

216

3.154.000,00

José Henrique Fernandes Faraldo - Firma Individual

Produtos alimentícios

114

1000

2.875.000,00

Q-Odor Reciclagem e Plásticos Ltda.

Reciclagem de sucatas não metálicas

81

324

2.790.000,00

Mil Indústria de Alimentos Ltda.

Produtos à base de milho, temperos mistos,
massas para bolo

91

364

2.490.000,00

Floranectar

Mel e derivados

104

300

2.360.000,00

Tropical Ceras do Brasil Ltda.

Cera de carnaúba e derivados

73

219

2.235.752,00
2.200.000,00

Pluriquímica Indústria e Comércio Ltda.

Indústria química de sulfatos

32

208

H R Cajú

Beneficiamento de castanha

87

174

2.056.837,00

Q-Odor Indústria Química do Nordeste Ltda. – Filial

Sabões, sabonetes e detergentes sintéticos

46

184

1.910.000,00

Cerâmica Forte Ltda.

Artefatos de cerâmica

48

192

1.650.000,00

Cajuflor - Indústria de Alimentos Ltda.

Agroindústria de cajuína

65

975

1.646.100,00

Forte Alimentos Ltda.

Produtos alimentícios

71

284

1.630.000,00

Movelaria Karvanis Ind. e Com. Ltda

Móveis de madeira

48

224

1.560.000,00

Indústria e Comércio de Produtos Vegetais do Piauí Ltda.

Cera de carnaúba

49

56

1.386.769,00

Viana Design

Móveis de metal

104

250

1.370.000,00

Piauí Frigorífico Ltda.

Frigorífico, abatedouro, prep. carnes, subprodutos

64

30

1.210.000,00

Cooperativa Agropecuária de Itaú Ltda.

Sucos de frutas

32

250

1.163.500,00
1.160.000,00

M.C.S. Salsa Ltda.

Engarrafamento e gaseificação de águas minerais

384

200

Fripar - Frigorífico de Parnaíba Ltda.

Abate de bovino e preparação de carne

28

84

1.093.967,00

Telhamar Ltda.

Telhas prensadas e outros produtos correlatos

65

150

1.080.000,00

PINUTS - Picos Castanhas Ltda. - matriz

Castanha de caju

488

1.000

1.059.258,00

G.E. Indústria Ltda.

Produção por transformação

29

120

1.000.000,00

Fonte: Comissão de Incentivos Fiscais
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GERAÇÃO DE
TRABALHO E RENDA

A fim de facilitar a inserção das pessoas no mercado de trabalho,
foram realizados 362 cursos de qualificação profissional em diferentes
áreas, inclusive informática básica, qualidade total, gestão
de pequenos negócios, entre outros, atendendo a 12.144 pessoas
em 84 municípios do Estado.
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GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
Preocupado com a geração de emprego,
o Governo do Estado, durante o biênio
2003/2004, executou políticas públicas de
trabalho e renda através do incentivo à criação de pequenos negócios, da intermediação
de mão-de-obra, da qualificação do trabalhador e do apoio ao artesanato.
A Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e Turismo (SETDETUR), através do Sistema Nacional de Emprego (SINE), tem tido um papel
relevante na intermediação de mão-de-obra,
na qualificação profissional, na geração de
informações sobre o mercado de trabalho e
no apoio operacional ao Programa de Geração de Emprego e Renda. A partir de ações
concretas, um público diversificado tem conseguido uma colocação ou recolocação no
mercado. São pessoas desempregadas ou
em busca de nova ocupação, portadores de
deficiência, idosos, ou pessoas que buscam
o primeiro emprego que chegam até aos empregadores da iniciativa pública e privada,
por mediação do Governo.
A fim de facilitar a inserção das pessoas no mercado de trabalho, foram realizados 362 cursos de qualificação profissional
em diferentes áreas, inclusive informática
básica, qualidade total, gestão de pequenos
negócios, entre outros, atendendo 12.144
pessoas em 84 municípios do Estado, objetivando efetivamente reduzir os desequilíbrios
sociais. Os recursos investidos foram na ordem de R$ 1,3 milhões.
Outra importante ação na área da capacitação do trabalhador foi a construção do
Centro Vocacional Tecnológico, no Município
de Piripiri. O Centro contém sete laboratórios especializados em física, química, análise
de solo, entre outros; uma sala de vídeoconferência, uma biblioteca multimídia, com o
objetivo de formar e capacitar jovens e adultos da região norte do Estado. Foram investidos R$ 500 mil na obra.

Outros órgãos da administração pública
têm somado esforços para estimular a formação de pequenos negócios, como alternativa
no combate ao desemprego. Desta forma,
A SETDETUR, a SEINFRA e a CEASA têm
ações concretas. Foram implementadas para
promover a criação de empregos através de
novas empresas nos mais variados ramos de
atividade, que vão desde confecção, calçados e acessórios, até a cadeia produtiva da
mineração, como se especifica abaixo:
• Construção de um galpão na CEASA,
com espaço para 20 vendedores de confecções comercializarem os seus produtos, o
que antes era feito em calçadas, expostos ao
sol e chuva, com investimento de R$ 74,5 mil.
• Criação do Center Modas – Central
de Comercialização de Confecções, através

da concessão do prédio do Pavilhão de Feiras e Eventos, por meio da aprovação da Lei
Nº 5.338, de 22/10/2003, que autoriza a
concessão administrativa de uso do Pavilhão
de Feiras e Eventos Governador Guilherme
Melo, para o SINDIVEST – Sindicato da Indústria do Vestuário, Calçados e Artefatos de
Tecidos do Piauí, para a comercialização de
confecções, calçados e acessórios da moda.
• Organização e formação de grupos
de produção com mulheres chefes de família
em situação de vulnerabilidade econômica e
social, tendo em vista a expansão e crescimento dos níveis de inserção social, em 16
municípios, com a seleção de 240 mulheres
para a formação de 24 grupos de produção.
• Construção de um matadouro na
cidade de Pimenteiras, com um investi-

GRUPOS DE PRODUÇÃO - Mulheres foram incentivadas a produzir e gerar renda.

mento previsto na ordem de R$ 74 mil.
A ação encontra-se em estágio avançado de
execução.
• Apoio ao desenvolvimento de segmentos empresariais da cadeia produtiva da
mineração de opala, em Pedro II; Assinatura
de Convênio com o Ministério das Minas e
Energia para a realização do Diagnóstico do
Setor Mineral do Piauí. Estão sendo articuladas as instituições parceiras para iniciar a
execução do Diagnóstico.
O artesanato mereceu destaque nesse
Governo. Em dois anos os produtos artesanais piauienses ultrapassaram as fronteiras
do Estado, sendo expostos e comercializados em várias capitais e grandes centros urbanos do país, divulgando nossos talentos.
Na Capital federal, o PRODART realizou exposições no Senado Federal, nas embaixadas da Espanha e da Itália, na Expo Brasília, além do Projeto Casa Piauí Design e da
Semana da Arte e Cultura Nação Piauí, com
ampla repercussão para os nossos artistas.
Além de Brasília, os nossos produtos
foram apresentados em Curitiba (PR), Rio
de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Natal
(RN), Salvador (BA), Maceió (AL), Petrolina
(PE) e Olinda (PE).
Workshops e rodadas de negócios tiveram a participação intensiva dos nossos
artesãos no Brasil e no exterior, dentre os
quais se destacam eventos realizados em
Lisboa (Portugal), em Porto Alegre (RS),
em Ribeirão Preto (SP), em Belo Horizonte
(MG) e em Fortaleza (CE).
O PRODART mantém uma agenda de
eventos permanentes que dão visibilidade
aos nossos produtos e artistas, oportunizando
aos piauienses e visitantes o acesso às nossas ricas manifestações artísticas, através de
produtos diversos e espaços de divulgação,
firmando assim o compromisso do Governo
com a valorização do patrimônio cultural
piauiense e levando mais dignidade a uma
gama de artistas que podem auferir novas
rendas e vislumbrar novas oportunidade com
a ampliação do mercado aos seus produtos.

Atendimentos realizados pelo SINE-PI - 2003/2004
Serviço

Quantidade

Inscritos (1)

44.387

Vagas captadas (2)

11.217

Trabalhadores Encaminhados (3)

15.305

Trabalhadores Colocados (4)

8.605

Emissão de Carteira de Trabalho

5.524

Habilitação ao seguro desemprego de pescadores artesanais

19.024

Fonte: SINE-PI

(1)
(2)
(3)

(4)

Inscritos – todos os trabalhadores que buscam o SINE à procura das ações que compõem
o Programa do Seguro-Desemprego;
Vagas – todo posto de trabalho oferecido ao SINE pelo mercado de trabalho;
Encaminhados – todos os candidatos selecionados, de acordo com o perfil das vagas existentes
no mercado de trabalho, oriundos das inscrições realizadas pelo SINE, que são encaminhados
ao mercado de trabalho formal;
Colocados – candidatos que conseguiram uma colocação no mercado de trabalho formal
por intermédio do SINE, ou seja, é o resultado positivo do processo de intermediação
de mão-de-obra.

ECONOMIA SOLIDÁRIA - O Governo trabalha para que mais pessoas produzam e se integrem à economia.
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CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Desenvolver o Estado exige um conjunto de ações ambiciosas
e articuladas, que possam dar uma nova perspectiva de formação
de capital humano, de criação de um ambiente favorável aos negócios
e a afirmação de alternativas produtivas.
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CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Desenvolver o Estado exige um conjunto
de ações ambiciosas e articuladas, que possam dar uma nova perspectiva de formação
de capital humano, de criação de um ambiente favorável aos negócios e a afirmação de
alternativas produtivas.
O estímulo à produção técnica e a divulgação científica são instrumentos de levar à
sociedade os avanços obtidos e incentivar
novas atitudes e pensamentos.
No Piauí, os investimentos em Ciência
e Tecnologia são essenciais para dotar as
condições necessárias à ascensão que o Estado deseja e têm tido uma atenção especial
em várias vertentes.
A pesquisa científica promovida pelo Projeto Geração de Energia a partir de Biodiesel da Mamona visa à obtenção de conhecimentos sobre a geração de energia alternativa proveniente da mamona, que se articula
diretamente com o projeto de expansão da
matriz energética do Estado, incluindo fontes alternativas de energia, com destaque
àquelas consideradas “limpas”. A parceria
do Governo com a Universidade Federal
do Piauí valoriza o potencial científico local
e reafirma a possibilidade de criar conhecimentos teóricos e práticos a partir do capital
intelectual e institucional do Estado.
Para melhor aproveitamento das potencialidades locais e estímulo à modernização
das atividades produtivas, está em estágio
avançado de execução o Mapeamento Espacial e o Zoneamento da Carnaúba no Estado
do Piauí, com o intuito de fornecer informações precisas sobre a ocorrência dessa importante cultura, que possui raízes profundas
no desenvolvimento do Estado. Foi durante
muitos anos o principal produto na sua pauta
de exportações. O investimento previsto é
de R$ 244,7 mil.
O estímulo a atividades de pesquisa também pode ser verificado ainda pela concessão
de 294 bolsas de estudo para pesquisadores.

A produção científica tem encontrado
espaços de divulgação através do informativo SAPIÊNCIA, que já teve duas edições,
com 6.000 exemplares (cada) distribuídos a
diversas instituições de C&T do Piauí e de
outros estados.
Publicaram-se, ainda, os resultados da
pesquisa Estudos dos Óbitos de Mulheres
em Idade Fértil (10-40 anos) Ocorridos em
Teresina, com 2.000 exemplares impressos,
bem como os resultados da pesquisa Orientação Básica para Trabalhadores em Saúde,
com 1.000 exemplares impressos e distribuídos a instituições públicas e privadas ligadas
as áreas de saúde do Estado do Piauí.
A realização de grandes eventos, como

a Feira Piauiense de Tecnologia (PIAUITEC),
recebeu um público diversificado que pôde
atestar os avanços tecnológicos que o Estado tem alcançado, em várias vertentes, com
a participação intensiva de instituições públicas e privadas, de diferentes áreas de atuação, tornando a Feira um marco na demonstração de produtos, serviços e resultados de
pesquisas.
Seguindo o caminho do sucesso alcançado pela PIAUITEC, outros 25 municípios
do Estado realizaram as feiras de ciência e
tecnologia em suas sedes, ajudando a difundir conhecimentos científicos e tecnológicos,
principalmente entre os jovens. De forma
itinerante, mini-laboratórios e outros equipa-

NOVIDADE NA ESTRADA - O Biodiesel, do qual o Piauí é pioneiro, começa a mostrar que é economicamente viável.

Bolsas oferecidas pela FAPEPI no período de 2003/2004.
Objetivo
Objetivo

Beneficiários

Fomentar as atividades de pesquisa tecnológica para a
manutenção da Rede Nacional de Pesquisa – RNP

Graduados e graduandos em cursos da área de
informática e administração

06

Possibilitar iniciação científica júnior a 03 instituições de
C&T em parceria com CNPq

Alunos do 2º ano do ensino médio da rede pública
estadual

60

Prestar apoio técnico junto a 04 instituições de C&T em
parceria com CNPq com o fim de propiciar o fortalecimento de grupos de pesquisas existentes nas instituições
de ensino e pesquisa

Alunos do ensino médio, técnicos especializados,
graduados e graduandos em diversas áreas

110

Atuar junto a 02 instituições de C&T através do Programa
de Desenvolvimento Regional – DCR/PI

Recém-doutores

10

Prestar apoio técnico, científico e tecnológico na área rural junto a 01 instituição de C&T, visando fortalecer as
atividades de extensão rural

Técnicos e assistentes técnicos em extensão rural
de nível médio e superior

38

Atuar em 11 municípios nas equipes do EMATER

Alunos do 2º grau técnico

40

Prestar apoio administrativo às equipes do EMATER em
14 municípios do Estado

Alunos do ensino médio e superior

30

Nº de Bolsas

Fonte: FAPEPI

mentos de diferentes áreas do conhecimento
puderam ser utilizados por alunos de escolas públicas e privadas, em aulas teóricas
e práticas, com a participação estimada de
32.400 pessoas.
Os Arranjos Produtivos Locais (APLs)
foram objeto de uma série de eventos, como
as Manhãs Tecnológicas, em que participaram instituições federais, estaduais e municipais, empresas, produtores e técnicos
de diversas áreas. Discutiu-se o aproveitamento racional das potencialidades locais
nas áreas de cadeia produtiva, carcinicultura, apicultura, confecções, gráfico, mandioca, dentre outros.
Foram realizadas 22 Manhãs Tecnológicas em Teresina e 5 no interior do Estado,
que culminou com a formação de Câmaras
Técnicas para os setores contemplados. Estima-se que 1.680 pessoas tenham participado dos encontros.

PESQUISA E REALIDADE - Em médio prazo, instalações como esta vão produzir biodiesel em escala industrial.
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DESENVOLVIMENTO
RURAL

O Estado do Piauí lidera o ranking da reforma agrária com recursos
do Crédito Fundiário, cujos investimentos foram superiores
a R$ 32 milhões nos últimos dois anos. O Programa proporcionou a implantação
de 133 assentamentos dotados de infra-estrutura básica em 66 municípios,
beneficiando 2.511 famílias, que adquiriram um total de 67.941 hectares.
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DESENVOLVIMENTO RURAL
tradas vicinais etc.).
Foram beneficiados pelo Programa CAF
1.441 pequenos agricultores familiares assentados nos Municípios de Alto Longá, Bom
Jesus, Campo Maior, Demerval Lobão, Floriano, Joaquim Pires, José de Freitas, Itaueiras, Jurema, Nazaré do Piauí, Oeiras, Pajeú do
Piauí, Palmeirais, Patos do Piauí, São João da
Canabrava, São Pedro do Piauí, São Raimundo Nonato, Teresina, Angical do Piauí e Curralinhos, com investimento de R$ 15,1 milhões.
Em média foram destinados R$ 10 mil a cada
família, para a implantação de infra-estrutura
básica na propriedade rural.
Tais financiamentos são realizados através de empréstimos às famílias assentadas
com juros de apenas 6% ao ano. Vale ressal-

segmento menos favorecido do setor primário
piauiense.
Os itens a seguir detalham o apoio oficial
ao setor primário estadual, de acordo com os
princípios atualmente aplicados.

Piauí aplicou R$ 32 milhões
do Crédito Fundiário
Os financiamentos que visam à permanência do homem na terra fazem parte da política
de reforma agrária, sob a responsabilidade dos
Programas: CAF; Crédito Fundiário; e Crédito
Incra. Todas essas linhas de crédito permitem
a aquisição de terras, construção de casas
e promoção de melhorias de infra-estrutura
(abastecimento d’água, energia elétrica, es-

CRÉDITO FUNDIÁRIO
FAMÍLIAS BENEFICIADAS
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Embora na composição do PIB estadual a participação do setor primário seja
a menor entre os três componentes, e apesar do processo de urbanização crescente,
persiste um grande contingente de pessoas
ligadas às atividades agropecuárias, constituindo-se no maior grupo da população economicamente ativa (PEA) do Estado.
O Governo tem dado atenção especial
para esse significativo segmento da população, que necessita do apoio da assistência
técnica, da pesquisa, do crédito e de todo
um aparato institucional que possa melhorar
a produtividade e a qualidade do que se produz. Nesse cenário, as ações governamentais mantiveram coerência com os princípios
da agricultura familiar e buscaram satisfazer
a necessidade da criação e fortalecimento de
mecanismos que permitissem a esses agricultores alcançar:
• Maior capacidade de ajustar a
produção para o seu próprio consumo e para
o mercado, especialmente de alimentos que
compõem a cesta básica.
• Maior capacidade de manter e gerar
ocupações produtivas.
• Diversificação das atividades rurais.
• Construção de mecanismos que
proporcionassem a agregação de valor à
produção.
Importantes Programas estiveram à
disposição do setor primário, destacandose o Programa do Leite, o Programa
de Desenvolvimento da Piscicultura
e Pesca e o de Desenvolvimento Territorial, os quais permitiram grandes investimentos em infra-estrutura. Os agricultores
provenientes dos assentamentos rurais obtiveram financiamento por meio do Programa
Consolidação da Agricultura Familiar (CAF),
de modo que tantos quantos desejaram tiveram à sua disposição alguma instituição financiadora de seus interesses de produção,
democratizando o crédito e melhorando o

2004

Número de Famílias beneficiadas pelo Crédito Fundiário, segundo os estados do Nordeste 2002/2004
Fonte: PCPR/Crédito Fundiário - PI

tar que, no caso do beneficiado manter em
dia as prestações, poderá abater em 50% do
total de juros estipulado.
O Estado do Piauí lidera o ranking da
reforma agrária com recursos do Crédito
Fundiário, cujos investimentos foram superiores a R$ 32 milhões nos últimos dois anos.
O Programa implantou 133 assentamentos
dotados de infra-estrutura básica em 66 municípios, beneficiando 2.511 famílias, que ad-

quiriram um total de 67.941 hectares.
O Programa de Crédito Fundiário busca
a criação de ocupações produtivas permanentes para as famílias beneficiadas, o aumento da renda e a conseqüente melhoria
das condições de vida da população rural.
É direcionado a três diferentes linhas de financiamento que beneficiam os trabalhadores rurais mais pobres, os jovens agricultores entre 18 e 24 anos e os agricultores

familiares sem terra ou com pouca terra.
Além das diversas obras de infraestrutura disponibilizadas aos assentamentos, tais como sistemas de abastecimento
de água, cisternas, açudes e rede de energia elétrica, promoveu-se o estímulo a atividades produtivas com a construção de casas
de farinha, implantação de colméia, aquisição
de tratores, aquisição de caprinos, ovinos e
bovinos, além da prestação da assistência

AGRICULTURA FAMILIAR - Nunca pequenos agricultores tiveram tanto crédito e apoio técnico como agora. Os contratos do PRONAF atenderam a 66.449 agricultores em 2004.
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técnica. No Piauí, o Programa é executado
por meio do Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR), numa ação conjunta com o
Instituto de Terras do Piauí (INTERPI).
Por meio do Crédito Apoio-Incra, 1.601
famílias foram beneficiadas com recursos da
ordem de R$ 2.400,00, cada, para aquisição
de instrumentos agrícolas e cestas de alimentos, atendendo 25 municípios. Foram
investidos na execução da ação recursos da
ordem de R$ 3,4 milhões.
No que se refere à aquisição de imóveis
rurais, foram destinados R$ 1,37 milhões
dentro do programa de reforma agrária em
11 municípios, beneficiando 736 famílias. Os
agricultores instalados no campo passam
a ser beneficiados, numa segunda etapa,
pela política de fortalecimento da agricultura através do financiamento com recursos
repassados por meio do Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF). Este possui várias faixas de enquadramento de acordo com a renda dos
agricultores familiares. Dentre essas linhas,
uma é exclusiva para assentados de reforma
agrária (PRONAF A), destinada ao financiamento da produção.

Financiamento à agricultura
familiar
Ao ofertar um volume ampliado de crédito para o setor, o Governo Federal pretende
mudar o histórico desequilíbrio da política de
concessão de crédito rural e ainda fortalecer
e estimular a agricultura familiar com o objetivo de superar o padrão de carência existente no meio rural.
Desta forma, durante 2003 e 2004, o
Governo do Estado teve um relevante papel na consecução desta política de financiamento, pois além de solicitar e conseguir
maior volume de recursos, superando em
2004 todos os valores anteriores, tornou-se
elo fundamental entre as linhas de financiamento e os pequenos agricultores, ao divulgar as linhas de crédito e prestar esclareci-

mentos, bem como assistência técnica aos
produtores agrícolas.
O gráfico que se segue mostra o desempenho favorável do Programa de Financiamento à Agricultura Familiar, que no ano
agrícola 2003/2004 superou todos investimentos anteriores no âmbito dos esforços
governamentais na articulação com o Programa Federal e os Agricultores Familiares,
resultando em um grande número de adesões
durante o período.

Seguro Safra atendeu
17.641 agricultores
Com o objetivo de garantir a renda dos
agricultores do semi-árido, que sofrem perda
a partir de 50% da safra em decorrência da
seca nas culturas de milho, feijão, arroz, algodão e mandioca, em 2003 foram beneficiados 17.641 agricultores familiares em 40
municípios do Estado, recebendo cada um
cinco parcelas de R$ 95,00, totalizando o
valor do benefício em R$ 475,00. Os recursos gastos na execução dos programas em
2003 foram de R$ 8,3 milhões.

Em 2004 o benefício teve um aumento,
passando a ser pago em cinco parcelas de
R$ 110,00, totalizando R$ 550,00 para cada
agricultor. O início do pagamento dos benefícios está previsto para fevereiro de 2005.

Infra-Estrutura do meio rural
Em reconhecimento à importância da
atividade agrícola, o Governo estadual trabalha pela melhoria das condições físicas e
eliminações dos gargalos existentes no meio
rural. Assim, várias ações foram implementadas com recursos estaduais para este fim.
Entre elas estão:
• Melhoria da infra-estrutura básica da
agricultura familiar, através da aquisição de
tratores, cisternas, construção de poços, recuperação de estradas vicinais, cursos de capacitação, assistência técnica para agricultura familiar, passagens molhadas, eletrificação rural,
recuperação de açudes, construção de casas
de farinha, pontes, unidades de processamento de frutas e cereais, centro de treinamento
de comercialização de artesanato, unidade
de processamento de mel, em 73 municípios,

RECURSOS DO PRONAF APLICADOS NO PIAUÍ
SAFRAS 1999/2000-2003/2004
99.656.282,05

33.751.437,21

36.016.465,82
37.948.989,73
29.045.259,13

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

SAFRA

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário, Secretaria da Agricultura Familiar/PRONAF.

obras já foram concluídas, com a aplicação
R$ 872,6 mil. A data prevista para a finalização é março de 2005.

PCPR atende 33 mil famílias

ATENÇÃO REDOBRADA - Os projetos do PCPR beneficiaram milhares de famílias em todo o Piauí.

com investimento de R$ 7,33 milhões.
• Implantação do sistema de abastecimento de água, beneficiando com a instalação de poços e sistemas de distribuição
132 famílias de 04 assentamentos em 03
municípios: Barras, Bom Jesus e Pedro Laurentino, com investimento de R$ 100,7 mil,
em convênio com o PCPR e o INCRA. No assentamento Bosque 2, em Barras, o sistema
foi completamente concluído, os demais estão em fase final de execução.

• Construção da rede de energia elétrica para o reassentamento da Barragem
de Pedra Redonda, beneficiando o Município
de Conceição do Canindé. Foram utilizados
R$ 117,8 mil.
• Implantação do Programa Rede de
Eletrificação Rural através de um convênio
INCRA/PCPR, que se soma às demais ações
já desenvolvidas no âmbito da infra-estrutura
rural, levando energia elétrica a outras 2.156
famílias de 25 municípios. Cerca de 45% das

RECURSOS DO PRONAF APLICADOS NO PIAUÍ
SAFRAS 1999/2000-2003/2004
99.656.282,05

33.751.437,21

Com grande atuação no meio rural,
o Programa de Combate à Pobreza Rural
(PCPR) está presente praticamente nos 223
municípios do Estado, beneficiando mais de
33 mil famílias nos dois últimos anos, priorizando os municípios com menores indicadores sociais.
Tem como objetivo principal estabelecer o homem no campo e melhorar a infraestrutura das comunidades mais carentes, no que o Programa se esmera, criando
condições dignas de permanência do homem
no seu local de trabalho. Para assegurar seu
objetivo, o PCPR utiliza-se de várias frentes,
entre as quais se destacam:
• O Crédito Fundiário.
• A implantação de sistemas de eletrificação rural.
• A instalação de sistemas de abastecimento de água.
• A instalação de projetos produtivos
em diversas áreas como produção de caprinos, ovinos, criação de galinha caipira,
agricultura, entre outros não menos importantes.
Recebem prioridade os projetos produtivos que visam dar sustentabilidade às famílias, realizando projetos não apenas estruturantes, mas produtivos e sociais.

Estímulo a atividades
produtivas

36.016.465,82
37.948.989,73
29.045.259,13

1999/2000

2000/2001

2001/2002
SAFRA

2002/2003

2003/2004

Visando à criação de condições para o
desenvolvimento de comunidades e de associações de pequenos produtores rurais
e geração de emprego e renda, o Governo
estadual implementou ações que estimulam
as atividades produtivas, tais como:
• Instalação de 90 tanques/redes e
equipamentos para pesca, além da capaci63

tação através de 07 cursos que beneficiaram 20 famílias no município de São João
do Piauí, com o objetivo de incrementar a
produção de pescado de água doce na Barragem Jenipapo. Aqui estão sendo investidos R$ 136,4 mil.
• Criação de hortas comunitárias,
através da aquisição de sementes, adubos,
calcário, utensílios e ferramentas agrícolas,
bem como capacitação de agricultores familiares. O projeto abrange 13 regiões administrativas do Estado, com a construção de

63 hortas em 39 municípios, capacitando
1.430 agricultores. Até o dezembro de 2004,
55% das hortas já haviam sido implantadas.
• Apoio à produção de cajuína, através
da capacitação das famílias e aquisição de
materiais para produção, beneficiando 5.280
pessoas nos Municípios de Floriano, Piracuruca, Jatobá do Piauí, Elesbão Veloso, Água
Branca, Amarante, Barro Duro, Belém do
Piauí, Bertolínia, Bom Princípio do Piauí,
Campinas do Piauí, Cocal, Coronel José
Dias, Curralinhos, Dom Expedito Lopes,

Domingos Mourão, Esperantina, com um
investimento aproximado de R$ 155 mil.

Governo reestrutura defesa
agropecuária
A reestruturação do Sistema de Defesa Agropecuária, com a aquisição de novos
equipamentos, veículos e a realização de
obras físicas, permitiu ao Estado agir com
ênfase na promoção da sanidade animal e
vegetal, área que se encontrava comple-

Projetos realizados pelo PCPR II - 2003/2004

SOCIAIS

PRODUTIVOS

ESTRUTURANTES

Tipo

Especificação

Nº de
Projetos

Famílias
Beneficiadas

149

10.550

6.526.308,11

Melhorias sanitárias

4

240

403.367,76

Melhoria de estradas

5

356

253.650,03

263

14.745

15.746.276,00

Melhoria do abastecimento d’água, incluindo perfuração de poços,
chafarizes e cisternas

Eletrificação rural

Valor
(R$)

Eletrificação urbana

1

78

53.666,00

Construção, reforma e ampliação de mercado comunitário

1

1.069

114.422,44

Fábrica de doces

1

100

49.601,34

Irrigação integrada

1

47

66.790,97

Pesca (entreposto de pesca e criação de peixes)

2

80

133.459,47

Agricultura irrigada

2

367

78.033,28

Criação de animais de médio porte (caprinouvinocultura)

4

107

235.549,46

Criação de animais de pequeno porte (ouvinocaprinocultura e aves)

10

365

682.871,04

Processamento de produtos agrícolas (casa de farinha e de beneficamento de arroz)

10

675

409.738,73

Apicultura (produção de mel de abelha)

28

984

1.393.552,10

1

20

26.266,62

38

3.888

2.457.561,36

Construção de creche
Fossas sépticas
Construção de lavanderia

TOTAL
Fonte: SEPLAN/PCPR

1

143

16.255,12

521

33.814

28.647.369,83

tamente abandonada. Nestes dois anos já
foram realizadas 3 campanhas de vacinação
do gado bovino contra a febre aftosa, com a
cobertura aproximada de 1.300.000 animais,
em média, ou cerca de 65% do rebanho. Com
essas ações o Piauí caminha para se tornar
área livre da febre aftosa, possibilitando a
abertura das fronteiras para comercialização
da carne bovina.

Produtos adquiridos pelo Governo do Estado do Piauí
de produtores familiares – 2003/2004
Produto

Quantidade

Rapadura
Mudas Frutíferas

300.000 kg

378.000,00

861.682 unidades

1.584.404,80

33.600 kg

81.315,00

Doces

Governo compra
do pequeno produtor

Polpa de Frutas

O Programa de Aquisição de Alimentos tem a finalidade de incentivar a
agricultura familiar, compreendendo ações
vinculadas à distribuição de produtos agropecuários para pessoas em situação de insegurança alimentar e a formação de estoques
estratégicos. Assim, é destinado à aquisição
de produtos por agricultores familiares que
se enquadram no PRONAF, até o limite de
R$ 2.500,00 por agricultor, ficando dispensada a licitação para essa aquisição, desde que
os preços não sejam superiores aos praticados no mercado regional. Constituem esse
Programa, a Compra Direta Local da
agricultura familiar e o Programa de Incentivo à Produção e Consumo do Leite.
O Projeto de Compra Direta Local visa articular a produção da agricultura
familiar pela efetivação da compra direta local e a doação dos produtos adquiridos para

Cajuína

Valor Investido

7.300 kg

5.000,00

64.000 kg

13.800,00

18.930 garrafas

27.880,00

Hortifrútis

Biscoitos e Pães
TOTAL

8.150 kg

30.536,80
2.121.015,80

Fonte: SDR

pessoas em condições de insegurança ou
em situação de vulnerabilidade social. Visa o
aumento da renda familiar, a estabilidade de
preços mínimos e o atendimento direto às
demandas de alimentação, contribuindo assim para o combate à fome e à desnutrição.
Assim, os benefícios se enquadram em duas
categorias: benefícios aos produtores (agricultores familiares) e benefício aos consumidores
(famílias e pessoas atendidas pelo Programa
Fome Zero e/ou outros programas sociais).
Para isso, em 2004 o Governo do Estado priorizou a compra da produção familiar em 40 municípios localizados nas regiões

litorânea, semi-árido, cerrados e de transição, beneficiando 700 agricultores familiares, com a aquisição da produção.
Os produtos adquiridos são distribuídos
para escolas de ensino infantil e fundamental
da rede estadual de ensino, creches, comunidades quilombolas, instituições com trabalhos na área social e outras cadastradas no
Programa Fome Zero. Foram beneficiados
até o momento 50.000 pessoas com a doação dos produtos adquiridos.
O Programa de Incentivo à
Produção e Consumo do Leite objetiva estimular a produção e a produtividade

SAFRA CRESCENTE - O avanço da cultura de soja no cerrado quadruplicou em dois anos a colheita dessa oleaginosa.
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de leite, no intuito de incrementar o consumo junto às famílias vulneráveis e em situação de insegurança alimentar, contribuindo
para o combate à fome, à desnutrição e
para o fortalecimento da cadeia produtiva
do leite no Piauí.
Atualmente são distribuídos 14.820 litros/dia, beneficiando 14.820 famílias carentes, selecionadas pelo Comitê Gestor
Local do Programa Fome Zero, em 40 municípios.
O leite é adquirido de 366 agricultores
familiares enquadrados nos grupos A, B, C
e D do PRONAF, em 13 municípios, e beneficiado nas usinas E.M. Santos, Agilac e
Campi. O Governo tem a meta de atender
20.000 famílias nos próximos anos.

Produção de soja cresceu 426%
A produção agrícola na safra 2003/2004
teve um excelente desempenho, resultado
das condições climáticas favoráveis e dos esforços das iniciativas pública e privada para
promover desenvolvimento no meio rural.
As culturas que tiveram destaque no balanço da produção agrícola foram, principalmente,
a soja, a mandioca e a castanha de caju.
Nos últimos anos, a produção de soja
cresceu vertiginosamente, com um incremento de 426,52% entre os anos de 2002 e
2004, quando a quantidade produzida saltou
de 91.014 t para 388.193 toneladas. Esse
salto importante para a balança comercial
do Estado se deve à ação de empresas de
grande e médio porte que têm encontrado em

solos piauienses terreno fértil para produzir
riquezas. A empresa Bunge Alimentos é um
exemplo da nova situação que se consolida na
região dos Cerrados. Consiste em uma unidade de extração de farelo de soja com capacidade de duas mil toneladas/dia, além das
áreas de manutenção, refeitório e estação de
energia elétrica de 69 KV. A sua produção em
2004 foi de 104.599 toneladas.

Cana e mamona ajudam a gerar
empregos
A cana-de-açúcar, apesar da pequena retração verificada na última safra, ainda ocupa
um lugar importante na pauta produtiva do
Estado. Em 2004, no Município de União, um
dos grandes produtores de cana-de-açúcar,

REFORMA AGRÁRIA - Mais de 1.400 pequenos agricultores foram atendidos com crédito em 20 municípios, recebendo recursos superiores a R$ 15 milhões.

PRODUÇÃO DE MAMONA NO ESTADO DO PIAUÍ
2002/2004

ANOS

2004

PRODUÇÃO DE SOJA NO ESTADO DO PIAUÍ
2002/2004

4.756

2004

2003

111

2003

2002

86

2002
1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

388.193

308.225

91.014
100.000

TONELADAS

200.000

300.000

400.000

TONELADAS

Fonte: IBGE - LSPA

foi implantada a usina de beneficiamento do
Grupo Olho D’Água (COMVAP), que agrega
valor ao produto in natura, criando cerca de
3.000 empregos no período da safra.
Outra cultura que desponta no cenário
estadual, graças à ação direta do Governo
do Estado, é a mamona. Em parceria com a
empresa Brasil EcoDiesel, o Piauí está realizando o Programa Estadual do Desenvolvimento da Cultura da Mamona, que envolve
milhares de agricultores familiares, permitindo a inclusão de famílias assistidas por programas sociais como o Fome Zero.
Cria-se, portanto, uma boa expectativa
em torno do futuro da produção dessa oleaginosa, considerando as diversas aplicações
industriais do óleo dela obtido, significando
uma nova alternativa econômica para os
agricultores piauienses como fonte de geração de riquezas para a população.
O Piauí se projeta no cenário nacional como um lugar de oportunidades e o
agronegócio já sinaliza com um grande potencial para desencadear o desenvolvimento
que o Estado precisa.
O Governo não tem medido esforços
para fazer com que esse crescimento produtivo se converta em melhores condições
econômicas e sociais ao nosso povo, respei-

tando os recursos ambientais existentes e inserindo as famílias de pequenos produtores
rurais no processo.
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OBRAS
ESTRUTURANTES

A implantação de novos corredores para o desenvolvimento,
interligando regiões e melhorando o acesso aos municípios,
o aumento da cobertura dos serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e energia são avanços contabilizados
no primeiro biênio de um Governo que pretende estruturar o Estado
para os próximos 20 anos.
69

ESTRADAS PARA O DESENVOLVIMENTO
Graças ao decisivo apoio do Governo
Federal, o Governo do Piauí vem executando
obras estruturantes de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico do Estado. São investimentos que estão
preparando o Piauí para o desenvolvimento,
e que nos próximos anos vão melhorar as
áreas de transporte, energia e abastecimento
d’água em todas as regiões do Estado.
Obras como a expansão do Metrô de
Teresina, o Sistema Adutor do Garrincho,
barragens, novas linhas de transmissão e
subestações elétricas estão sendo executadas no Piauí com recursos federais, diretamente ou transferidos por solicitação do
Governador Wellington Dias que, articulado com o Governo Federal, tem procurado
fazer com que os investimentos federais sejam

cada vez maiores no Piauí, que necessita deles
para dar suporte ao desenvolvimento sustentado, que é uma meta da atual Administração
Estadual para pelo menos 20 anos, independente de quem esteja no comando do Estado.
Além das obras executadas pelo Governo
Federal, o Governo do Piauí tem realizado investimentos em infra-estrutura, com recursos
próprios ou oferecendo contrapartidas a verbas federais. Algumas das obras em execução,
como se poderá ver a seguir, já devem ficar
concluídas no final do exercício de 2005.

Mais estradas
para o desenvolvimento
Interligar regiões, melhorar o acesso
aos municípios, implantar corredores para

o desenvolvimento são metas do Governo.
Através do Departamento de Estradas de
Rodagem, o DER-PI, em apenas dois anos
foram implantados 220km de estradas;
199,86km foram pavimentados; em 2.800km
foram realizados trabalhos de conservação
e executados 2 pontilhões.
A Transcerrado, rodovia essencial
para o escoamento da produção de soja,
já está com dois terços concluídos, faltando 110 quilômetros para a sua finalização.
A construção dessa rodovia, interligando
os Municípios de Sebastião Leal e Monte
Alegre do Piauí, dá um impulso maior ao
desenvolvimento econômico do Estado,
que tem na produção de grãos na região
dos Cerrados um grande propulsor dessa
alavancagem.

Obras rodoviárias concluídas – 2003/2004
Tipo

Rodovia / Avenida

Localização

Implantação

PI-397 (Transcerrado)

Sebastião Leal / Monte Alegre

Pavimentação

PI-144

Caracol / São Raimundo Nonato

46,4

PI-245

Itainópolis / Picos

37,0

PI-247

Uruçuí / Ribeiro Gonçalves

62,0

PI-249

Simplício Mendes / Paes Landim

42,0

Avenida principal

Caracol

1,1

Conj. Residencial Betinho

Teresina

1,4

Bairro Monte Alegre

Teresina

2,5

Conj. Residencial Vamos Ver o Sol

Teresina

1,0

Conj. Residencial Deus Quer

Teresina

3,8

Rua Avelino Resende e Avenida Estado de Minas Gerais

Piripiri

1,7

Avenida 15 de Novembro

Valença do Piauí

Recuperação
Fonte: DER/COMDEPI

Todo o Estado

Quantidade (Km)
220,0

0,8
2.800,0

ESTRADA FUNDAMENTAL - A implantação da Rodovia Transcerrado é essencial para o desenvolvimento da maior região produtora de grãos do Estado do Piauí.
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Obras rodoviárias em execução – 2004
Tipo

Rodovia

Localização

Implantação

PI-397

Sebastião Leal / Monte Alegre

PI-465

Capitão Gervásio Oliveira

18

PI-142

Marcolândia / Simões

10

PI-144

Caracol / São Raimundo Nonato

42

PI-212

Barras / Nossa Senhora dos Remédios

PI-243

Francisco Macedo / Padre Marcos

PI-245

Itainópolis / Picos

PI-245

Sussuapara / São José do Piauí

20

PI-252

BR-135 / Santa Luz

15

PI-303

BR-343 / Bom Princípio

18

PI-395

BR-135 / Alvorada do Gurguéia

PI-395

BR-135 / Palmeira do Piauí

PI-466

BR-020 / João Costa

PI-113

BR-343 / José de Freitas / Barras

PI-214

Esperantina / Luzilândia

PI-143

Oeiras / Simplício Mendes

108

PI-140

Floriano / Canto do Buriti / Divisa BA

300

PI-141

PI-140 / São João do Piauí

Pavimentação

Conservação

Recuperação

Todo o Estado

Quantidade (Km)
110

8
14
2

2
10
15
108
60

77
1.504

Fonte: DER/COMDEPI

O Governo do Estado acredita no
agronegócio como um instrumento dessa mudança e presta especial atenção à
infra-estrutura necessária ao seu fortalecimento.
Considerando a necessidade de melhorar as vias do Estado, atualmente estão
sendo implantados 128 km; 155,64 km estão sendo pavimentados e 1.504 km estão
tendo trabalhos de recuperação.

As ligações municipais e intermunicipais, através de pontes, têm recebido
atenção especial, e várias obras esperadas
há décadas estão sendo realizadas nesse
Governo.
Já foi entregue à população de Angical uma ponte em concreto armado, na
sua zona urbana, na qual foram investidos
R$ 24,3 mil.
Outras importantes obras em execução:

• A implantação da ponte sobre o rio
Sambito, com 72 metros, beneficiará diretamente os Municípios de São Miguel da Baixa
Grande, São Félix do Piauí e Santa Cruz dos
Milagres.
• O início da construção da ponte sobre
o rio Parnaíba, com 380 metros, deverá interligar Luzilândia (PI) a São Bernardo (MA),
dinamizando o fluxo de pessoas e produtos
entre os dois Estados.

• Conclusão da Construção de dois pontilhões entre os Municípios de Luzilândia e
Morro do Chapéu.
• Construção de Gabiões para contenção de aterros e recuperação de jazidas sobre o rio Poti, em Prata do Piauí.
• Implantação de 4.151,7 m2 de calçamento em paralelepípedos no Município de
São João da Varjota.
• Implantação da rede de energia elétrica para o reassentamento da Barragem de
Pedra Redonda, beneficiando o Município de
Conceição do Canindé, com a aplicação de
R$ 117,8 mil.
• Implantação de pista de pouso e decolagem de Aeronave de Pequeno Porte
(Aeródromo Amélia Lira Carvalho), no Município de São José do Peixe, com investimento de R$ 37 mil.

Metrô vai transportar
mais pessoas

ASFALTAMENTO - Quase 200km de estradas foram pavimentados em todo o Estado, principalmente na região sul.

Na Capital piauiense, as obras do
Metrô deverão mudar não apenas o cenário
às margens do rio Parnaíba, mas facilitarão
a vida dos moradores da região do Grande
Dirceu, da Ilhotas e da Matinha, elevando o
número de usuários do sistema para cerca
de 20.000 passageiros/dia, a partir da ampliação da Linha 1, que deverá chegar até o
ramal da Praça da Bandeira.
As obras da primeira fase estão avançadas: 90% da fundação está pronta; na
meso-estrutura, 40% das vigas transversais estão construídas; e na superestrutura, dos 32 tabuleiros previstos, 3 estão
construídos e 4 estão em execução. O
investimento está estimado em cerca de
R$ 18 milhões.

EXPANSÃO DO METRÔ - Com o ramal até a Praça da Bandeira, o metrô deverá transportar 20 mil passageiros/dia.
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ÁGUA POTÁVEL PARA MILHARES
DE PIAUIENSES
O mais nobre dos usos da água é o abastecimento humano. Levar água em quantidade e qualidade às mais longínquas localidades
do Estado é compromisso deste Governo, e
as ações implementadas já mostram resultados. Considerando que aproximadamente
dois terços dos municípios piauienses estão
em região semi-árida, com fortes restrições
climáticas, a oferta desse bem público tornase prioridade.
Em apenas dois anos foi financiado um
grande número de obras de pequeno, médio
e grande porte, a fim de oferecer melhores
condições de vida a nossa gente. Muitas
delas já foram concluídas e outras estão em
estágio avançado de execução, o que possibilita vislumbrar um horizonte mais próspero e fértil.
Os significativos resultados alcançados

foram possíveis a partir da sinergia entre os
vários órgãos estaduais que somam esforços
na proposição de alternativas à falta d’água,
à captação de recursos financeiros e à implementação de ações voltadas à superação de
dificuldades hídricas que têm forte impacto sobre a qualidade de vida da população
piauiense.
O Sistema Adutor do Garrincho é uma
das grandes obras do Governo. A sua implantação, através da Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Naturais (SEMAR),
está em fase avançada, com previsão de
conclusão para dezembro de 2005. O sistema constitui-se em um conjunto de obras hídricas que deverão beneficiar 11 municípios
do Território de Desenvolvimento Serra da
Capivara, incorporando: a adutora, com 195
km; Estação de Tratamento de Água (ETA);
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estações elevatórias; reservatórios; chafarizes; ampliação de açude e construção de
poços tubulares. Estima-se que a população
beneficiada na sua implantação seja de 60
mil habitantes, com capacidade para suportar uma demanda crescente dos próximos 30
anos. Os investimentos previstos são da ordem de R$ 35 milhões.
O Território de Desenvolvimento Vale do
Rio Guaribas está sendo contemplado com
a construção da Adutora do Sudeste, que
deverá beneficiar diretamente a população
dos municípios de Padre Marcos, Caldeirão Grande, Marcolândia, Francisco Macedo, Belém do Piauí, Jaicós, Alegrete, Vila
Nova do Piauí, São Julião do Piauí e Campo
Grande do Piauí. A obra está sendo executada pela Secretaria de Infra-estrutura e está
projetada para ter 140 quilômetros de extensão, devendo captar água da barragem do
Estreito, que está com 40% da sua fundação
em concreto pronta, e com capacidade de
armazenamento d’água. A obra deverá minorar o grave problema de restrição hídrica
da região semi-árida piauiense.
A Companhia de Desenvolvimento do
Piauí (COMDEPI) tem tido uma atuação intensa tanto em ações de menor porte, como
a construção de poços tubulares, quanto
na implementação de grandes obras, como
as barragens que estão sendo construídas
nos Territórios de Desenvolvimento Vale do
Guaribas, Cocais e Extremo Sul:
• A barragem Poço do Marruá, em Patos do Piauí, deverá ser implementada com
sistema adutor para abastecer também os
Municípios de Caridade do Piauí, Simões,
Curral Novo e Jacobina, beneficiando 9.630
habitantes. Os recursos aplicados em 2003 e
2004 alcançaram R$ 21,6 milhões.
• A barragem Tingüis, com capacidade
de captação de 295 milhões metros cúbi-

BARRAGENS - A construção de adutoras vai permitir a distribuição de água para consumo de populações residentes em diversos municípios do semi-árido piauiense.

cos, vai reduzir a problemática do abastecimento de água no Município de Brasileira.
Já foram aplicados recursos da ordem de
R$ 2,2 milhões.
• A barragem Algodões II, que beneficiará as populações de Curimatá e Júlio
Borges, já está totalmente concluída, e apenas obras complementares estão em fase final de implementação.
O Governo do Estado, através da
AGESPISA, está concluindo e implantando
sistemas de abastecimento de água nos Municípios de Batalha, Corrente, Coronel José
Dias, Guaribas e São Lourenço do Piauí, que
deverão atender a aproximadamente 4.315
pessoas. Até dezembro de 2004, foram aplicados cerca de 78% do total de R$ 3,7 milhões previstos, resultando na conclusão de
dois sistemas, e outros três estão em estágio avançado de implantação.
No Município de Guaribas, símbolo do
Programa Fome Zero, o Governo do Estado entregou, no dia 16 de dezembro de

ABASTECIMENTO - A contrução de adutoras vai possibilitar distribuir água até em localidades remotas.
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Piripiri, com investimento de R$ 24,8 mil.
• Perfuração de 18 poços tubulares
nos municípios de Altos, Canto do Buriti,
Demerval Lobão, Eliseu Martins, Paquetá, Santa Cruz do Piauí, Valença do Piauí,
Castelo do Piauí, Cocal, Guaribas, Nazaré,
Nossa Senhora dos Remédios, São José do
Divino e Teresina, beneficiando aproximadamente 24.200 pessoas, com investimento de
R$ 281,5 mil.
• Remanejamento e implantação de
2.208m de adutora em DN 200mm, no Município de Miguel Alves, para melhorias técnicas do sistema. Os recursos aplicados foram
da ordem de R$ 23,3 mil.

Projetos para cinco
grandes adutoras

O USO MAIS NOBRE - A meta do Governo é levar água potável a todos os piauienses.

2003, o sistema de abastecimento de água
da cidade. Ao todo, foram instalados cerca
de 5.600 metros de rede, beneficiando 289
casas, utilizando mão-de-obra local, o que
gerou emprego e renda para a população do
município. O sistema de abastecimento foi
projetado para atender Guaribas pelos próximos 30 anos.
Nos Municípios de Eliseu Martins, Castelo do Piauí, Parnaíba, Pedro II, Teresina,
São João do Piauí e São Raimundo Nonato,
o Governo do Estado realiza obras de ampliação de sistema de abastecimento de
água, beneficiando cerca de 66.200 pessoas.
Os investimentos previstos são da ordem de
R$ 22,1 milhões, dos quais R$ 4,8 milhões já
foram empregados.

Merece destaque a construção da adutora que beneficia a Vila Irmã Dulce e bairros
adjacentes, em Teresina, tanto pela melhoria
do atendimento à comunidade, quanto pelo
significado político-institucional para o Estado do Piauí. A Vila Irmã Dulce foi o local da
primeira visita oficial do Presidente Lula, que
se comprometeu em melhorar as condições
de moradia do bairro.
As obras da adutora da Vila Irmã Dulce
estão em ritmo acelerado, e vários bairros
já estão sendo beneficiados antes mesmo
da conclusão do serviço, como os conjuntos
Porto Alegre, Esplanada e Mário Covas.
A AGESPISA registra outras realizações
que merecem destaque:
• Recuperação de 02 reservatórios em

O Governo acena ainda, com um conjunto de ações para ampliar a oferta de água
em diversos territórios de desenvolvimento.
Na SEMAR já está em andamento projeto
básico para implantação de cinco adutoras
de grande porte, no âmbito do Programa
Água para o Semi-Árido (PASA). As adutoras projetadas são: a de Piaus, que deverá beneficiar 30.350 habitantes, nos Municípios de São Julião, Vila Nova do Piauí,
Campo Grande, Fronteiras, Pio IX, com os
seus distritos ao longo da adutora; a adutora Jenipapo, que atenderá a 21.900 habitantes no município de São João do Piauí,
com os seus distritos; a adutora Poços, que
levará água aos municípios de Itaueira, Rio
Grande do Piauí, Flores do Piauí, Pajeú do
Piauí, com seus vários povoados; a adutora
Algodões II, que beneficiará as populações
de Curimatá, Júlio Borges, Avelino Lopes,
com a expectativa de atender a 21.600 habitantes; e a adutora Salinas, que deverá
melhorar o abastecimento nos Municípios
de Oeiras, Nazaré do Piauí, São Francisco
do Piauí, São João da Varjota, Colônia do
Piauí, e Santo Inácio. O PASA, que teve início em setembro de 2004, deverá estar concluído ao final de 2005.

A região semi-árida tem recebido atenção especial do Governo, tendo sido criado o
Programa Permanente de Convivência com o Semi-Árido (PPCSA). Os
avanços na forma de perceber a região semiárida fizeram com que fosse estabelecida
uma nova delimitação que ampliou o número de 122 para 150 municípios, localizados
em regiões afligidas por forte adversidade
climática. A redefinição dos limites do semiárido piauiense pode garantir a um número
maior de municípios o acesso a tratamento
diferenciado no âmbito das políticas públicas
de assistência específica para regiões que,
constantemente, sofrem com o flagelo das
secas.
• Ainda no espaço semi-árido piauiense,
foi elaborado pela SEMAR o Atlas de Obras
Prioritárias para a região, que busca reconhecer nos municípios com menos de 5.000
habitantes as demandas atuais e futuras por
água. O Atlas está em fase de finalização
para publicação.

Esgotamento Sanitário
O saneamento básico teve atenção
desse Governo, que ao longo dos dois
primeiros anos promoveu ações para expansão da rede de esgoto sanitário,
através das seguintes obras realizadas pela
AGESPISA:
• Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário, com execução de 4.000 m
de rede coletora, no Município de Oeiras,
beneficiando diretamente cerca de 1.500
pessoas. A aplicação de recursos é da ordem de R$ 544 mil. Efetivou-se, ainda, a
recuperação da pavimentação nos trechos
onde foram assentados os coletores na ampliação do Sistema, com investimento de
R$ 109,9 mil.
• Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no Bairro Redenção, em
Teresina, para o atendimento do Hospital
Municipal e a população local, garantindo condições ideais de funcionamento da

REDE EXPANDIDA - Em Teresina e outras cidades, a AGESPISA expandiu a rede de distribuição d’água.

unidade hospitalar, evitando o contato da
população com materiais contaminados e
o atendimento à necessidade de ampliação
da rede de esgoto na Capital. De forma
imediata, foram atendidas 3.000 pessoas.
Os recursos aplicados foram da ordem de
R$ 257,1 mil.
• Construção de 66 metros de esgotos
para drenagem da ETA e muro de proteção
para a mesma, no Município de Ilha Grande,
para melhorias técnicas do sistema, com
aplicação de R$ 38,6 mil.

MAIS SAÚDE - Com água tratada nossas crianças
ficam menos expostas a doenças.

77

ENERGIA
O processo de desenvolvimento exige
uma maior disponibilidade de energia. Ciente
dessa demanda crescente, o Estado do Piauí
inicia um processo de diversificação de fontes energéticas, buscando alternativas para
essa expansão.

Com apoio federal, Piauí
tem mais eletricidade
O Governo do Estado tem atuado ativamente para levar energia elétrica a todos os
seus municípios, além de expandir a oferta
para regiões em que há déficit energético,
com elevada demanda reprimida. Dessa forma, o Piauí tem recebido atenção especial
do Governo Federal que, através da CHESF
e da CEPISA, tem elevado a disponibilidade
elétrica em vários municípios do Estado.
Até 2004, foram concluídas reformas
e construção de linhas de transmissão (LT)
em vários territórios de desenvolvimento,
tais como o trecho Várzea Branca/Anísio de
Abreu, que beneficia diretamente as populações de Anísio de Abreu, Caracol e Guaribas;
a LT Tabuleiros, em Piracuruca, que beneficiou as populações urbana e rural, além dos
municípios de São João da Fronteira e São
José do Divino; a LT São João do Piauí/São
Raimundo Nonato, que sanou os problemas
de energia em São Raimundo Nonato, Anísio
de Abreu, Caracol e Guaribas. Além dessas,
a CEPISA constrói em Teresina mais 10 quilômetros de Linha de Transmissão que deverá
beneficiar a Zona Leste de Teresina e parte
de sua zona rural.
Foi concluída a construção de subestações (SEs) no Município de Elesbão Veloso, que beneficia também os Municípios de
Santa Cruz dos Milagre, Aroazes e São Félix
do Piauí. Está em fase final de implantação
a SE de Anísio de Abreu, cujos benefícios
se estenderão aos Municípios de Caracol e
Guaribas.

MAIS ENERGIA - Os investimentos federais elevam a oferta e a qualidade da energia no Piauí.

Além disso, realizaram-se reformas e
melhorias nas subestações: SE Antônio Almeida, que beneficia os Municípios de Antônio Almeida, Landri Sales e Sebastião
Leal; SE Redenção do Gurguéia, que atende
aos Municípios de Redenção do Gurguéia,
Curimatá, Avelino Lopes e Paranaguá; SE
Valença, que beneficia também o Município
de Valença e Pimenteiras; SE Bertolínia,
que melhora a oferta de energia para os
Municípios de Bertolínia, Uruçuí, Ribeiro
Gonçalves e Baixa Grande do Ribeiro.
Estão em andamento reformas e melhorias nos Municípios de Anísio de Abreu,
Canto do Buriti, Campo Maior, e em
Teresina.
A garantia de energia elétrica em quantidade e qualidade para a população do Estado deverá elevar a qualidade de vida do povo
piauiense e ainda permitir que as atividades
produtivas possam ser dinamizadas.

Piauí a Todo Gás
A adoção do gás natural como fonte estratégica para alimentar o desenvolvimento piauiense já é uma realidade no Estado.
Considerando a perspectiva de elevação
da demanda nos próximos anos, o Governo
promove esforços para ampliar as fontes de
energia disponíveis no mercado.
Com a criação da Companhia de Gás do
Piauí, a GASPISA, foi implementado o Projeto Piauí a Todo Gás, que, em estágio
de pré-operação, já realiza a distribuição de
5.000 m3 de gás natural veicular (GNV) por
dia na Capital. Até dezembro de 2004 cerca de 215 motoristas abasteciam os seus
veículos com esse combustível. Os taxistas
de Teresina foram os primeiros a realizar a
conversão dos seus veículos, e agora são os
carros particulares de passeio que aderem
ao GNV.

Energia alternativa
que gera emprego
Considerando as fontes renováveis de
energia, o Governo estimula a produção de
biodiesel a partir de estudos científicos e
da instalação de unidade beneficiadora da
mamona.
Articulado com a Universidade Federal
do Piauí e a EMBRAPA Meio-Norte, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí
(FAPEPI) financia o Projeto Geração de
Energia a partir de biodiesel da mamona.
Ainda no âmbito das energias alternativas, o Governo empreendeu esforços para
a instalação de uma unidade de extração e
beneficiamento da mamona na cidade de Floriano-PI, que deverá estar em funcionamento
no ano de 2005. Através da ação direta da
SETDETUR, promoveram-se a cessão do
terreno para implantação da usina, o acompanhamento da regularização da atividade e
a obtenção da licença prévia ambiental.
Além do enfoque da busca por fontes alternativas, verifica-se uma preocupação em
gerar trabalho para várias famílias de agricultores familiares, que poderão, a partir da
agregação desse novo cultivo às suas atividades tradicionais, ter melhorias significativas
na sua qualidade de vida, principalmente pela
obtenção de uma fonte de renda adicional.

REFORÇO ENERGÉTICO - Novas subestações elétricas garantem o suporte de energia em todo o Piauí.

EMPREGO - Fonte alternativa de energia, o biodiesel
também gera postos de trabalho.

QUALIDADE DE VIDA E RENDA - Famílias contam com energia para uso domiciliar e produtivo.
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HABITAÇÃO
Nos dois primeiros anos vários programas foram implementados
com o intuito de minorar o déficit habitacional verificado no Estado.
É o Governo agindo no sentido de dar oportunidades aos cidadãos
piauienses de realizarem o sonho da casa própria.
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HABITAÇÃO
Nos dois primeiros anos do Governo,
vários programas foram implementados com
o intuito de reduzir o déficit habitacional verificado no Estado, tanto em regiões carentes
quanto em áreas atingidas pelas intempéries,
no ano de 2004. Importante frisar que esses
programas são executados em articulação
com o Governo Federal, cujo apoio tem sido
primordial para seu êxito.
A Companhia de Habitação do Piauí
(COHAB) tem sido um dos principais articuladores dos programas de habitação para
atender à população piauiense e, dentre suas
ações, merecem destaque:
• O Programa de Subsídio à Habitação
de Interesse Social (PSH), conveniado com
a Caixa Econômica Federal tem possibilitado a construção de 2.185 unidades habitacionais em 27 municípios piauienses, com a
intermediação direta do Governo. As obras

estão em estágio avançado, com 77,90% de
execução.
• Além do PSH, o Estado do Piauí captou recursos do Orçamento Geral da União
(OGU) para atender às famílias atingidas
pelas enchentes no ano de 2004, em 83 municípios, com a proposição de beneficiar 2.700
famílias. Essa ação tem um investimento de
R$ 15,9 milhões e está em andamento, com
cerca de 31% executada.
• Através do Autofinanciamento, viabiliza a concretização de várias obras, em Teresina e no interior do Estado, com a previsão
de entrega de 142 unidades habitacionais,
que já estão 33% executadas.
• Ainda em Teresina, o Programa Habitar Brasil tem colaborado para atender à
população de baixa renda, com a construção
e entrega de 88 casas populares.

DIGNIDADE - Programas habitacionais também chegaram ao campo, através de financiamentos do INCRA.

Casa própria também
para o homem do campo
No meio rural, o Governo firmou convênio com o INCRA para a concessão de
Crédito Habitação para famílias assentadas.
Nos 24 primeiros meses do mandato estão
sendo atendidas 1.896 famílias, de 57 assentamentos em 14 municípios do Estado.
Cada família é beneficiada com crédito da
ordem de R$ 5 mil para a construção de sua
moradia no assentamento. A ação está em
fase de execução, com a perspectiva de geração de 1.162 empregos diretos e 1.653
empregos indiretos.
Através do Crédito Fundiário, 2.511
famílias de 66 municípios do Estado puderam
construir as suas moradias. O investimento
realizado nos anos de 2003 e 2004 foi da ordem de R$ 11,3 milhões. Já o PCPR, par-

Programas de habitação no Estado do Piauí - 2003/2004
Programa

Quantidade

Nº de Municípios

Valor (R$)

77,9

27

12.910.993,00

31

83

15.895.332,00

88

100

01

220.000,00

142

33

02

2.354.400,00

Prevista

Executada (%)

COHAB/CAIXA (PSH)

2.185

OGU/Moradia para os Alagados

2.700

Habitar Brasil
Autofinanciamento
Crédito Habitação para Assentados

1.896

60

14

6.885.000,00

Crédito Fundiário
Tipo

2.511

100

66

11.299.500,00

400

15

04

2.820.000,00

SEPLAN-PCPR/CAIXA (PSH-Rural)

FONTE: COHAB; CAIXA; SEPLAN-PCPR e Programa de Crédito Fundiário.

ticipando do programa-piloto do PSH-Rural,
primeira experiência no país, em convênio
com a Caixa Econômica Federal, está implantando no Território de Desenvolvimento
Serra da Capivara 400 casas com cisternas,
atendendo a famílias dos Municípios de São
Raimundo Nonato, São Lourenço do Piauí,
João Costa e Coronel José Dias.
Direta ou indiretamente o Governo do Estado vem agindo no sentido de dar oportunidade aos cidadãos piauienses de realizarem o
sonho da casa própria. O Programa de Arrendamento Residencial (PAR) se constitui numa
dessas oportunidades. Trata-se de programa
gerido pela própria Caixa Econômica Federal,
mas que tem no Governo do Estado um dos
grandes parceiros, tanto na busca de recursos
para investimento, quanto no apoio à implementação do Programa, através do cadastramento de pessoas interessadas. Em 2003
e 2004 foram construídas 3.017 unidades, o
que, além de contribuir para a redução do déficit habitacional, fomenta a geração de empregos e dinamiza a economia do Estado.
CASA PRÓPRIA - Em dois anos o Governo construiu milhares de casas para reduzir o déficit habitacional.
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PROTEÇÃO AO
MEIO AMBIENTE

O Governo preocupa-se com a conservação dos recursos naturais,
com o combate à desertificação e com o controle de atividades econômicas
potencialmente agressoras ao meio ambiente. É a busca do desenvolvimento
sustentável, uma marca da nossa gestão.
85

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
O Governo do Estado do Piauí, por meio
da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Naturais (SEMAR), é responsável pela formulação da Política Estadual de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos e tem um papel fundamental na construção de um novo
modelo de desenvolvimento a longo prazo.
Este novo modelo, preconizado pelo Governo
Wellington Dias, é alicerçado no desenvolvimento com qualidade de vida e preservação
ambiental, no controle social e gestão par-

ticipativa do meio ambiente e dos recursos
naturais, e na educação ambiental.
Nessa perspectiva o Governo implantou
em Gilbués o Núcleo de Pesquisa de Recuperação de Áreas Degradadas (NUPERADE),
município que, junto com Monte Alegre e
Barreiras do Piauí, detém uma área de 7.694
km2 em avançado estado de desertificação.
O investimento previsto nesta ação é de R$
229,9 mil.
Outro ecossistema que tem merecido

PRESERVAÇÃO - O Estado investe na estruturação do Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado.

FIM DO DESPERDÍCIO - A instalação de registros em
poços jorrantes permite o uso racional da água.

atenção é a faixa litorânea, cuja importância
estratégica vai além do turismo. A riqueza
da biodiversidade encontrada no nosso litoral, em especial nos mangues, justifica o
Projeto de Gestão Integrada dos Ambientes
Costeiros e Marinhos do Piauí (GERCO/PENAM II), que deverá incluir os Municípios de
Cajueiro da Praia, Ilha Grande, Luís Correia,
Parnaíba, Buriti dos Lopes e Bom Princípio,
pertencentes ao território Planície Litorânea.
O Projeto foi iniciado em 2004 e prevê um
investimento de R$ 604,1 mil.
A fim de conciliar a defesa dos recursos naturais com a promoção de investimentos públicos e privados, essenciais ao
desenvolvimento, o Governo está estruturando o Sistema de Licenciamento Ambiental no Estado do Piauí para promover um
maior controle dos impactos das atividades
produtivas sobre o meio ambiente. Na implementação dessa ação serão investidos
R$ 449,9 mil.
O Governo do Estado, através da
SEMAR, em parceria com a Agência Nacional de Àguas (ANA), garantiu a instalação
de equipamentos para controle de vazão em
poços jorrantes no Vale do Gurguéia. Símbolo do desperdício de água no Piauí, seis
poços da região que jorravam ininterruptamente, há mais de 30 anos, agora contam
com registro de controle. O equipamento foi
implantado nos poços: Violeto I e II, Bom
Lugar I e II, Santa Fé e Rebentão, no Município de Alvorada do Gurguéia, na região
sul do Estado.
Entre os instrumentos que viabilizam a
participação da sociedade na gestão ambiental, destacam-se o Conselho Estadual de
Meio Ambiente e o recém-instalado Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que
garantem a gestão participativa dos recursos naturais. Com o objetivo de enfrentar
os desafios para a geração de tecnologias
adequadas sustentáveis, foi realizado o II
Seminário sobre Desenvolvimento Sustentável dos Cerrados do Piauí, que contou com
quase mil participantes.

PROTEÇÃO - O controle dos impactos ambientais tem por principal objetivo a preservação de ecosistemas.
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TURISMO
O cenário natural do Estado oferece uma infinidade de atrações
a todos os piauienses e visitantes. As belezas encontradas
de norte a sul demonstram a nossa riqueza e indicam a grande
potencialidade turística a ser explorada.
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TURISMO
O Governo tem buscado a potencialização da atividade turística no Estado, aproveitando as inúmeras possibilidades que o espaço geográfico piauiense dispõe. A riqueza
natural piauiense oferece uma infinidade de
atrações para as mais diversas modalidades.
O ecoturismo, o turismo arqueológico e o
turismo de veraneio são exemplos típicos e
passíveis de incremento.
Algumas ações prevêem a melhoria da

infra-estrutura para receber o fluxo de turistas em condições adequadas, além de promover a melhoria das condições de vida das
populações locais. É o caso da Adutora do
Litoral, em que o Estado do Piauí, em convênio com a CODEVASF, prepara processo
licitatório para a contratação da elaboração
do projeto da adutora. O valor do convênio,
já assinado, é de R$ 495 mil, com recursos
do Ministério da Integração Nacional e do

VÔO REGULAR - O aeroporto de Parnaíba recebe vôos regulares e está sendo preparado para internacionalização.

Tesouro Estadual.
Ainda no Litoral Piauiense, o Governo do
Estado firmou convênio com o Ministério do
Turismo e a Caixa Econômica Federal para a
desenvolver o Projeto de Modernização da
Orla da Atalaia, em Luís Correia, que promoverá a melhoria das barracas, construção
de um novo calçadão, jardins, quadras esportivas, estacionamentos, banheiros públicos e quiosques de informações turísticas e
de produtos artesanais.
No litoral piauiense, deu-se início ao
programa de internacionalização do Aeroporto Prefeito João Silva Filho, em Parnaíba,
através de reforma e ampliação da estrutura
existente. A SEINFRA participa ativamente
do processo, que deverá transferir o gerenciamento do terminal para a INFRAERO.
Fortalecendo a Rota Norte, realizou-se
ainda:
• A recuperação do restaurante da
Lagoa do Portinho, em Parnaíba, com investimento de R$ 14,7 mil.
• Recuperação de 300 metros da passarela na cachoeira do Urubu, no Município de Esperantina, onde foram investidos
R$ 16,7 mil.
• Articulação para a efetivação de consórcio com os Estados do Ceará e Maranhão,
com entrada pelo aeroporto de Parnaíba, integrando a região dos Lençóis Maranhenses, o Delta do Parnaíba, até a praia de Jericoacoara. O projeto será iniciado no primeiro
semestre de 2005.
No sul do Estado, as ações estão
sendo focadas na consolidação do turismo
arqueológico e o ecoturismo nos vários
cenários propícios à exploração racional da
atividade. Para isso, merece atenção especial o Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, já dispondo de infra-estrutura razoável, o que torna
a região um dos mais promissores destinos
turísticos no Estado.

TURISMO ARQUEOLÓGICO - A construção do Aeroporto Internacional de São Raimundo Nonato ampliará a presença de turistas no Parque Nacional da Serra da Capivara.

Com o início das obras de implantação
do aeroporto de São Raimundo Nonato,
há a perspectiva de intensificação da atividade turística, extensiva a outras áreas,
como os Parques Nacionais da Serra das
Confusões e das Nascentes, que se somam num destino atrativo a visitantes de
todo o mundo, incentivando a criação de
novos roteiros ainda inexplorados.
Com investimentos que se aproximam
de R$ 6 milhões, as obras da pista de taxiamento e aeródromo já foram iniciadas pela
SEINFRA, que já realizou o desmatamento e
a terraplanagem do local.
LITORAL - O Governo estimula o turismo através de ações que tornem Parnaíba a porta de entrada para o Pólo do Delta.
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BALANÇA COMERCIAL

O saldo da balança comercial piauiense saltou
de US$ 35,22 milhões em 2002 para US$ 56,76 milhões
em 2004, acumulando um aumento de 61,2%.
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EXPORTAÇÕES PIAUIENSES CRESCEM
MAIS DE 50% EM DOIS ANOS
As exportações piauienses tiveram um
crescimento expressivo nos últimos dois
anos. O valor total exportado cresceu 52,6%
nesse período, saltando de US$ 48,06 milhões em 2002 para US$ 73,33 milhões em
2004. Somente em 2004 o crescimento chegou a 24,97%, e este desempenho mereceu
elogios por parte do Ministro do Desenvolvimento, Luís Fernando Furlan, que enviou carta ao Governador Wellington Dias
parabenizando pela superação da meta de
20% que fora fixada pelo Governo Federal
para este ano.
Contribuíram para este crescimento,
além dos produtos que tradicionalmente
já fazem parte da nossa pauta de exportação, novos produtos que passaram a integrar este grupo, como o mel e, principal-

mente, o farelo de soja, que em 2004 se
destacou como o nosso principal produto
de exportação.
Em 2004 a unidade de esmagamento
de soja da Bunge Alimentos, localizada em
Uruçuí, começou a operar. Este fato explica a queda da participação da soja na
nossa Balança Comercial neste ano, já que
a oferta desse produto para exportação foi
reduzida, dando lugar a um produto que
até então não aparecia na nossa pauta, o
farelo de soja, que se destacou logo no ano
da sua estréia.
Como o farelo de soja tem maior valor
agregado, está fazendo crescer o volume de
divisas obtido em trocas internacionais.
Além do mel e do farelo de soja, os
produtos que mais contribuíram para o
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crescimento de nossas exportações foram:
ceras vegetais, castanha de caju, couro e
peles, produtos fármaco-químicos e pedras
semipreciosas.
O saldo da balança comercial piauiense
saltou de US$ 35,22 milhões em 2002 para
US$ 56,76 milhões em 2004, acumulando
um aumento de 61,2%.
O crescimento das exportações do Estado deve-se em boa parte à ação do Governo
como estimulador dos setores produtivos
mais aptos a participarem dos mercados
internacionais, dadas as suas vantagens
competitivas em relação aos mesmos segmentos nacionais e estrangeiros. Exemplo
dessa bem sucedida ação do Governo do
Piauí é o caso da cera de carnaúba, que
vinha perdendo fôlego nas exportações
e em 2004 voltou a crescer por força de
uma ação articulada entre Governo e empresários, que reduziu a saída do produto
sem registro através de outros Estados.
O Governo segue incentivando todos os segmentos interessados em ampliar a participação do Piauí no comércio
internacional. Para 2005, a meta é atingir
US$ 100 milhões em exportações. Tratase de uma tarefa conjunta de Governo e
setores produtivos, mas que certamente
será concretizada porque as empresas estão dispostas a investir mais, e o Estado
oferece inclusive incentivos fiscais para empresas exportadoras.
A exportação dos produtos piauiense
contribui com o projeto mais importante
deste Governo: gerar trabalho e renda.

COMÉRCIO INTERNACIONAL - A soja deixa de ser exportada como um produto in natura, dando lugar ao farelo, que tem maior valor agregado.

95

DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL
“Sob o céu de imortal claridade,
Nosso sangue vertemos por ti,
Vendo a Pátria pedir liberdade,
O primeiro que luta é o Piauí”
Hino do Piauí – Da Costa e Silva

Um dos maiores desafios do atual Governo é reestruturar e modernizar a Administração Pública Estadual, transformando
o modelo burocrático – caracterizado por elevado nível de disfunção, falta de objetivos, ineficiente controle de gastos
e desmotivação do corpo funcional – em um modelo de simplificação administrativa e processual, de informações ágeis
e precisas, capaz de produzir indicadores para aferir o seu desempenho nas diversas áreas e a partir daí reformular políticas
de desenvolvimento social, econômico e de atendimento ao cidadão.
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MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA

Dar maior agilidade e qualidade ao serviço público é compromisso
do Governo do Piauí. Na promoção da modernização administrativa,
a busca da eficiência na gestão pública, a valorização do servidor, as medidas
fiscais, e a valorização do planejamento têm sido a tônica de nossas ações.
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EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
Nos dois primeiros anos deste Governo,
diversas ações implementadas caminharam
ao encontro de um Estado moderno, ágil e
eficaz. Dentre as quais se elenca:
• A reforma administrativa, que se pautou pela busca de uma maior eficiência da ação
governamental, ajustando, reduzindo e homogeneizando níveis hierárquicos para dar maior
celeridade e transparência aos processos administrativos, com o conseqüente oferta de
melhores serviços aos cidadãos.
• A implantação da Controladoria Geral
do Estado, que tem como objetivo acompanhar e controlar os processos administrativos, orientando os gestores quanto à correta
aplicação de leis, normas e regulamentos da
administração pública. Representa um importante salto qualitativo na gestão estadual,
pois age de forma preventiva e acompanha os
processos administrativos mais relevantes.
• A criação da Ouvidoria Geral do Estado, um canal pelo qual as pessoas podem expressar-se, emitindo sua opinião, sugerindo,
elogiando e também reclamando ou denunciando acerca de toda a administração pública estadual. É um marco da transparência
governamental.
Os cidadãos podem entrar em contato
com a Ouvidoria através do telefone 0800280-5000 ou pessoalmente, por carta ou
pela internet, no endereço ouvidoria@cge.
pi.gov.br. É o governo do Estado em busca
da participação popular na gestão pública
• A implantação da Central de Licitações,
que logrou ao Estado do Piauí um grande
avanço na área de compras e contratações
introduzindo as modalidades Pregão Presencial e Sistema de Registro de Preços (SRP),
instrumentos modernos, ágeis, que afastam
entraves burocráticos, evitam a cartelização,
eliminam o fracionamento de despesas e
otimizam procedimentos administrativos, resultando em economia de tempo e recursos
financeiros para o Estado.

Desde a implantação da Central de Licitações, foram realizados 21 pregões, com valor
total estimado em R$ 24,5 milhões, contratados por R$ 20,4 milhões, resultando em uma
economia de R$ 4,1 milhões para o Estado.
Com a implantação do SRP, de um total proposto de R$ 25,1milhões, o valor total
registrado após a operação foi de R$ 12,4

milhões, trazendo R$ 12,7 milhões de economia aos cofres públicos.
A administração contabilizou, assim,
R$ 16,8 milhões de economia para o Estado,
num exemplo de responsabilidade no trato
da coisa pública.
Para a regulamentação dos processos
licitatórios foram instituídos os seguintes instrumentos legais:
Decreto Nº 11.317, de 13/02/2004
que institui a Central de Licitações do Estado
- CEL
Decreto No 11.318, de 13/04/2004
que dispõe sobre o controle e otimização dos
procedimentos licitatórios no Estado do Piauí.
Decreto Nº 11.319, de 13/02/2004,
que regulamenta o Sistema de Registro de
Preços - SRP.
Decreto Nº 11.320, de 13/02/2004
que institui o Cadastro Único de Fornece-

ECONOMIA DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS - 2003/2004
(Valores em R$ milhões)
25,1

VALOR PROPOSTO

12,4

12,7

VALOR REGISTRADO

VALOR ECONOMIZADO

Fonte: SEAD

dores.
Decreto Nº 11.346, de 13/02/2004
que regulamenta o Pregão.
Contabiliza-se avanços, também, na informatização de Órgãos Estaduais que prestam relevantes serviços aos cidadãos, conferindo agilidade e qualidade ao atendimento.
• A Empresa de Processamento de Dados do Estado do Piauí (PRODEPI) atuou no
resgate do seu objetivo maior, que é o de elaborador e coordenador do desenvolvimento
da tecnologia da informação no Estado. Para
tanto, desenvolveu as seguintes ações:
Regulamentação dos serviços prestados
aos Órgãos e Entes da administração pública;
Automatização do processo de pagamento dos servidores públicos estaduais,
através de Convênios com a rede bancária;
Desenvolvimento de call center para
atendimento aos mutuários da COHAB;
Ampliação do link principal de acesso à Internet a toda administração pública
estadual;
Desenvolvimento e implantação do
contracheque na Internet;
Reformulação do Portal do Governo
do Estado do Piauí e de diversos órgãos estaduais, tais como:
•Detran
•Secretaria da Fazenda
•Junta Comercial do Estado
•Secretaria da Educação
•Secretaria da Saúde
•Piemtur, Ceasa, Fundação Antares
•Secretaria de Infra-Estrutura
•Central de Licitações, entre outras
• O Portal do Governo (www.pi.gov.br)
informa à população, de forma dinâmica e
responsável, as ações governamentais nos
mais diversos setores da economia piauiense
e dá oportunidade aos cidadãos a uma interlocução direta, através do link “Fale com o
Governador”.
• Ainda na busca de melhorar a administração pública estadual, e em sintonia com os
programas do Governo Federal que trilham
neste caminho, o Governo do Estado firmou

protocolo de intenções para contratação do
Programa Nacional de Apoio à Modernização
da Gestão e do Planejamento dos Estados
(PNAGE), financiado com recursos do BID e
contrapartida estadual, que tem como objetivo
principal o funcionamento de um sistema de
planejamento e gestão pública que proporcione
aos cidadãos um elevado grau de satisfação em
relação aos serviços prestados pelo Estado do
Piauí. Já foram dados os seguintes passos:
Composição e capacitação da equipe
técnica;
Diagnóstico Qualitativo da Administração Pública Estadual;
Elaboração do Projeto de Modernização do Estado;
Aprovação pela Assembléia Legislativa da Lei que autoriza a contratação da operação, no valor de até R$ 15 milhões.
• Outra importante medida foi a implantação da versão on-line do Diário Oficial, que
possibilita a atualização diária dos atos do
Governo na Internet, com acesso a todos os
interessados e que se traduz em mais um
mecanismo de transparência às ações dos
Gestores Estaduais.
• A Secretaria de Administração (SEAD)
– em que pese ser um dos órgãos que mais sofreu e ainda sofre as conseqüências do mode-

lo anacrônico de gestão encontrado pelo atual
Governo, haja vista que sua principal missão
é a gestão de pessoas, força motriz de toda
e qualquer ação planejada pelo Estado – implantou importantes ações corretivas, preventivas e inovadoras ao funcionamento da máquina administrativa, tais como:
A criação/elaboração de Manuais de
Normas e Procedimentos no serviço público
estadual;
Elaboração do Plano de Cargos e Salários dos Servidores;
Elaboração e implantação do Código
da Polícia Militar e Estatuto da Polícia Civil;
Centralização da Folha de Pagamento;
Revisão da Folha de Pagamento, eliminando anomalias e distorções;
Agilização do processo de aposentadoria, reduzindo a média de tempo de 8 para
2 meses;
Reformulação e normatização do
sistema de consignações, gerando receita de
tarifas a ser destinada à Escola de Governo
e Ações Sociais;
Reorganização e modernização dos
espaços físicos do Centro Administrativo,
com destaque para a construção de rampas
de acesso a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais.

DIÁLOGO - A elaboração do Plano de Cargos e Salários contou com a participação ativa dos servidores.
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VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
Piauí já conta com
sua Escola de Governo
O investimento em capacitação eleva
a auto-estima dos servidores e qualifica os
serviços prestados aos cidadãos. A Escola
de Governo do Estado do Piauí (EGEPI), implantada em 2003, veio preencher essa lacuna. O aprimoramento das atividades e a
formação profissional são suas maiores metas. No rol de suas atividades destaca-se a
oferta de cursos de qualificação a mais de
1.500 servidores públicos estaduais em diferentes áreas.

Cursos de qualificação oferecidos aos servidores
pela Escola de Governo - 2003/2004
Curso oferecido

Quant.

Concludentes

2

TERESINA

Arquivo e Protocolo

2

TERESINA

70

22

TERESINA
PICOS
FLORIANO
PIRIPIRI
CAMPO MAIOR
PARNAÍBA

213

Direção Defensiva

1

TERESINA

18

Gramática e Redação Oficial

4

TERESINA
PIRIPIRI
PICOS
CAMPO MAIOR
FLORIANO

180

Qualidade no Atendimento ao Cliente

3

TERESINA
FLORIANO

116

10

TERESINA
PICOS
PIRIPIRI
FLORIANO
CAMPO MAIOR
PARNAÍBA

327

Informática (SINE/SEBRAE)

5

TERESINA

96

Avaliação de Desempenho

1

TERESINA

40

Contabilidade Pública
e Prestação de Contas

2

TERESINA

78

Cursos de Elaboração de Projetos e
Captação de recursos

2

TERESINA

82

Básico em Informática

Relações Interpessoais

68

TERESINA

150

Licitações e Contratos

1

TERESINA

43

Planejamento Estratégico

2

TERESINA

Introdução ao Serviço Público

TOTAL
RECURSOS HUMANOS - A Escola de Governo contribui para a qualificação do servidor.

Município

Almoxarifado e Controle de Estoque

Fonte: Escola de Governo do Estado do Piauí

57

66
1.547

Além dos cursos de qualificação, outras
atividades têm sido executadas pela EGEPI,
proporcionando informação, lazer e o despertar de talentos entre os servidores. Em Teresina, foram realizados um painel abordando
o Plano de Cargos e Salários e um seminário
tratando da Reforma da Previdência que
pôde discutir temas relevantes à carreira no
setor público.
A Semana do Servidor, instituída
no ano de 2003, foi outro importante evento
na esteira de valorização do capital humano
promovida pelo Governo do Estado. Além
de palestras, seminários e workshops, que

objetivam reciclar os funcionários nas mais
diversas áreas, são realizados sorteios para
excursões a roteiros turísticos e culturais
do Estado do Piauí, o que lhes proporciona
lazer e conhecimento do patrimônio cultural,
enaltecendo nossas raízes e o amor à nossa
terra. O evento ocorreu nos municípios de
Teresina e Floriano, com ampla participação
dos servidores públicos.
As aptidões artísticas são incentivadas
nesta Semana, através da Feira de Talentos, realizada em conjunto com a Fundação
Cultural, onde o servidor tem a oportunidade
de mostrar seu potencial na música, literatu-

ra, pintura, escultura e atividades artesanais.
Eles são estimulados em cursos e oficinas
oferecidos pela EGEPI, que busca o resgate
da sua auto-estima.
O Governo, no intuito de dar maior
qualidade ao serviço público e mais dignidade ao seu quadro funcional, implementa,
ainda, o Programa de Elevação da
Escolaridade do Servidor, que, num
primeiro momento, possibilita a ascensão
daqueles que têm um nível de escolaridade
mais baixo, dando-lhes novas perspectivas
de vida e preparando-os para novas conquistas pessoais e profissionais.

MODERNIZAÇÃO FISCAL
O Programa de Modernização da
Administração Tributária e Financeira
do Estado do Piauí (PROMOTAF), contratado em 1997 com recursos do BID, tem como
objetivo melhorar a eficiência administrativa,
a racionalização e a transparência na gestão
dos recursos públicos estaduais. O Governo
do Estado, consciente da importância das

ações previstas, deu continuidade à operação
que se encontrava praticamente paralisada,
com objetivos de:
• Aperfeiçoar os mecanismos legais,
operacionais, administrativos e tecnológicos
da administração fiscal do Estado.
• Fortalecer e integrar a administração
financeira e consolidar a auditoria e o con-

trole interno do Estado do Piauí.
• Aperfeiçoar o controle do cumprimento das obrigações tributárias por parte do
contribuinte, mediante a implantação de novas técnicas e metodologias de arrecadação
e fiscalização tributárias.
• Agilizar a cobrança coativa da dívida
tributária.

EVOLUÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA
(Valores nominais em R$ milhões)
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INVESTIMENTO - A aquisição de postos fiscais móveis torna a arrecadação mais eficiente.
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• Fortalecer os processos de integração entre as administrações tributárias e os
órgãos de cobrança judicial.
Assim, foram concluídos projetos que
previam a reforma física das instalações
de Postos, Agências de Atendimento e da
sede da SEFAZ; a aquisição de DATA CENTER e equipamentos de microinformática,
além da aquisição de veículos equipados
com sistema de comunicação que permite o
processamento, a transmissão de texto e a localização de posição via satélite, dinamizando
e qualificando a fiscalização itinerante.
Essas ações se refletiram na melhoria
dos processos em diversas áreas de atuação
fazendária, com destaque para o atendimento aos usuários, através da:
• Implantação da Central de Atendimento em Teresina, para receber denúncias,

sugestões e questionamentos de natureza
tributária, e do sistema de atendimento via
internet, o Fale Conosco.
• Criação do terceiro turno na Seção
de Transportadoras, que permitiu o desembaraço das notas fiscais no prazo máximo de
24 horas.
• Inclusão de vários serviços via internet, tipo: entrega de GIM, de DSMEE, de
GIVA e RUDF.
• Agilização do processo de inscrição
cadastral em parceria com o Sebrae, através
da criação da Central Fácil de Atendimento.
Na área de arrecadação de tributos estaduais, a evolução foi significativa. Partimos
de um patamar de R$ 575 milhões, em 2002,
para um montante em torno de R$ 917 milhões em 2004. Houve um acréscimo de 59%
no período, fruto de um esforço conjunto

da equipe da SEFAZ e demais membros do
Governo.

EDUCAÇÃO FISCAL
Entendendo que é um dever do Estado
estimular a responsabilidade social, a cultura da solidariedade e a responsabilidade
individual na construção da cidadania, a partir da exigência do cumprimento das obrigações fiscais, foram desenvolvidos projetos
de Educação Fiscal, tais como Nota da
Gente e Exigir a Nota ou Cupom dá
Resultado, além do trabalho de capacitação de multiplicadores e professores das
redes pública e particular, que divulgaram
junto à comunidade escolar os conceitos
básicos de tributação, associados à ética e
à cidadania.

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
O planejamento e a avaliação são importantes instrumentos de aperfeiçoamento
da gestão do Estado. Pautado nesta lógica
o Governador Wellington Dias inaugurou a
sua gestão com a realização do 1° Seminário
de Planejamento Estratégico das Ações do
Governo do Estado, em janeiro de 2003, com
o objetivo de diagnosticar a realidade de cada
órgão que compõe a administração direta e
indireta e, a partir desta realidade, elaborar
o Plano de Ação para o Primeiro Ano de Governo e, ao mesmo tempo, definir metas para
os quatro anos de gestão e macrometas para
os próximos dez anos.
No período de 5 a 7 de novembro de
2004, dando continuidade à iniciativa inovadora de uma gestão planejada, o Governo
do Estado realizou a Oficina de Avaliação
e Planejamento, com o objetivo de avaliar
o desempenho da administração pública e
definir projetos estratégicos para o biênio
2005-2006. Contou com a participação de
representantes de organizações da sociedade civil, que tiveram a oportunidade de

expressar diretamente ao Governador e à
equipe de Governo as suas impressões sobre o desempenho governamental, além de
sugestões para a implementação de algumas
ações.
Complementou essas informações a
avaliação feita pelos dirigentes da administração pública estadual, que sistematizaram
os avanços e os obstáculos enfrentados no
modelo de gestão democrática e participativa, comprometida com o desenvolvimento
do Estado e com a erradicação da pobreza.
Com base na avaliação realizada, foram priorizados projetos para implementação até o
final de 2006.

Planejamento participativo
O Projeto Cenários Regionais do
Piauí, idealizado pela Secretaria do Planejamento, consiste numa estratégia de desenvolvimento e planejamento de médio e longo
prazos, com ênfase na atuação nos planos
local e regional, privilegiando como instru-

mentos a consulta e a participação efetiva
dos municípios e comunidades junto às quais
se pretende atuar.
Trata-se, portanto, da implementação de
políticas públicas, através de uma ação integrada de planejamento, envolvendo todos os
órgãos, programas e projetos do Governo do
Estado, as organizações da sociedade civil e
empresas privadas, mediante um conjunto
de atividades regionais capazes de estimular
a participação e o engajamento cooperativo
das diversas instituições para promoção do
desenvolvimento regional sustentável.
Na primeira etapa, foram realizadas as
Conferências Regionais de Desenvolvimento
– instrumento de consulta à população,
através de metodologias participativas, para
subsidiar o Plano Plurianual do Estado e o
planejamento das políticas setoriais. Aconteceram nos 11 territórios de desenvolvimento, com participação de 3.081 representantes de 185 municípios.
A segunda etapa, em execução, consiste na definição de Planos de Desenvolvi-

mento Territorial, através da mobilização dos
Municípios e realização de oficinas nos Aglomerados e Territórios. Até o final de 2004,
foram concluídos os Planos dos Territórios
Vale do Rio Guaribas e Cocais.
No Território do Vale do Rio Guaribas
foram construídos, também participativamente, 31 Planos Municipais de Desenvolvimento, os quais subsidiaram o Plano de Desenvolvimento do Território.
Na etapa em processo, a articulação
de parcerias foi ampliada, com a adesão da
CODEVASF, que optou por elaborar o PLANAP
(Plano de Desenvolvimento da Bacia do Vale
do Parnaíba) com a mesma estratégia e metodologia do Projeto Cenários Regionais.

Foco na produção
de informações
As pesquisas técnico-científicas realizadas pela Fundação Centro de Pesquisas
Econômicas e Sociais do Piauí (CEPRO)
foram retomadas neste Governo. Em apenas
dois anos foram publicados documentos num
volume que há muito não se produzia. São
estudos e pesquisas necessários ao conhecimento da realidade social, econômica e
financeira do Estado do Piauí e de regiões
e setores específicos, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento nas mais diversas
áreas, servindo de instrumento de planejamento aos Gestores Estaduais e à comunidade interessada.
Principais Publicações em 2003 e 2004:
• Piauí Visão Global – Segunda Edição;
• Índice de Preço ao Consumidor – IPC
(mensal);
• Carta CEPRO, vol. 22, no 1;
• Conjuntura Econômica – Boletim
Analítico Semestral;
• Catálogo de Publicações da CEPRO;
• Demanda Turística em Teresina e no
Litoral do Piauí;
• Anuário Estatístico 2001;
• Guia de Bolso 2003;
• Piauí: Evolução Realidade e Desen-

volvimento (3a edição)
• Atlas da Exclusão Social – A Herança
Deixada;
• Anuário Estatístico – 2002;
• Conjuntura Econômica – Boletim
Analítico Semestral (2o Semestre-2003-Jul.
a dez.03);
• PIB – Produto Interno Bruto – Realidade Econômica do Piauí – 1985 a 2001;
• Relatório do Perfil dos Portadores de
Deficiência do Estado do Piauí;
• Teresina em Números/2004;
• Diagnóstico Sócio-econômico dos
Municípios Piauienses;
• Anuário Estatístico do Piauí 2003.
Destaque-se, ainda, dada a importância
que se reveste, a criação de áreas estratégicas dentro da Fundação CEPRO,
como o Núcleo de Avaliação
de Políticas Públicas e o Núcleo
de Avaliação dos Indicadores
do Semi-Árido piauiense.

PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - Fonte de informação para a sociedade.
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PREVIDÊNCIA SOCIAL

O atual Governo está retirando o Piauí da ilegalidade
e adotando padrões racionais de gestão da previdência,
baseados em preceitos de justiça previdenciária.
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PREVIDÊNCIA SOCIAL
A criação do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos e Militares do
Estado do Piauí, através de Lei Complementar n° 39, de 14 de julho de 2004 – além
de colocar o Estado dentro do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, no
que se refere à despesa de pessoal – tem
como outro objetivo organizar, centralizar
e mostrar transparência dos gastos com a
Previdência, já que todos as contribuições
e benefícios previdenciários serão arrecadados e pagos, respectivamente, por uma
única unidade gestora, o IAPEP, e através
de uma única conta, aberta especificamente
para este fim, gerida e administrada pelo
Instituto de Previdência.
Juntamente com a criação do Fundo de
Previdência, foram também editadas as Leis

Complementares n°s 40 e 41, ambas de 14
de julho de 2004, que adequaram a legislação
estadual às mudanças constitucionais ocorridas nos últimos seis anos, tudo dentro de um
planejamento que passa desde a realização
de cálculos atuariais, treinamento de pessoal, aquisição de equipamento de informática
e programas de computadores capazes de
dar suporte à nova legislação, aos serviços
necessários à implementação de gestão
responsável e organizada da previdência dos
servidores e militares do Estado do Piauí.
Falta pouco para que a parte legislativa da Previdência do Piauí fique completa.
Esses propósitos estão sendo viabilizados e discutidos para que em 2005 toda a
parte legislativa previdenciária dos servidores e militares do Estado do Piauí tenha

PREVIDÊNCIA - A regularização da Previdência do servidor estadual garante a aposentadoria no futuro.

seu desfecho, tudo dentro dos princípios
estabelecidos na Constituição Federal e
demais legislação federal correlacionada a
esta matéria.
Em apenas dois anos se fez o que já
deveria ter sido realizado desde de 1998,
quando da edição da Emenda Constitucional n° 20, de 16 de dezembro de 1998. O
atual Governo está retirando o Piauí da ilegalidade e adotando padrões racionais de
gestão da previdência baseados em preceitos de justiça previdenciária.
No âmbito do IAPEP, destacam-se,
ainda, as seguintes medidas:
• Implantação do SISOBI – Sistema
de Óbitos, que tem como finalidade agilizar
o envio dos dados de óbitos pelos cartórios
de registro civil de todo o país, permitindo

que os dados sejam utilizados mais rapidamente na identificação de beneficiários
mortos, gerando economia para o Estado.
• Implantação do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, que tem como
objetivo inibir fraudes e desvios na concessão
de benefícios previdenciários, mediante cruzamento das informações administrativas,
buscando o gerenciamento racional e coordenado de informações dispersas em sistemas de diversos órgãos governamentais.
• Recadastramento do servidor público
do regime próprio de previdência social, com
o objetivo de atualização de dados para estudo atuarial.
• Convênio com o INSS para execução
de serviços de emissão de Certidões de
Tempo de Contribuição, nas cidades onde
o IAPEP é representado oficialmente por
agências e postos de atendimento.
Na área de Assistência Médica, muitas ações foram realizadas para beneficiar
os usuários do IAPEP que fazem parte do
universo de 78.165 segurados e 133.276
dependentes:
• Implantação de uma Unidade de
Atendimento com capacidade para marcação de consultas, exames (excluindo os de
alta complexidade) e emissão de carteiras,
no bairro Pirajá, através de parceria com o
Sindicato dos Professores da UESPI.
• O recadastramento de todos os credenciados e a regularização dos contratos de
credenciamento de pessoas físicas e jurídicas na Capital e interior, com o objetivo de
melhorar o gerenciamento das ações inerentes à Unidade de Saúde do instituto.
• Atendimento de 43.000 consultas
na Capital e interior e realização de 73.000
exames, consumindo recursos da ordem de
R$ 13,2 milhões.
• O laboratório do IAPEP atendeu a
23.097 usuários, realizando um total de
116.524 exames. Neste mesmo período a
CLIAPE atendeu a, aproximadamente, 30.000
segurados e realizou 51.082 exames.
• O atendimento odontológico, no in-

ASSISTÊNCIA À SAUDE - O PLAMTA é hoje o maior e mais confiável plano de saúde do Estado do Piauí

terior e Capital, girou em torno de 156.000
usuários, totalizando 332.146 procedimentos.
O PLAMTA é hoje o maior e mais confiável plano de saúde do Estado do Piauí.
Conta com 195.862 usuários, sendo 56.191
segurados, 83.788 dependentes diretos,
49.929 dependentes suplementares e 5.954

associados do PLAMTA Familiar.
A média mensal de internações no ano
de 2004 foi de 2.543 usuários, o que implicou
uma despesa média mensal da ordem de R$
2,6 milhões.
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A PRESENÇA DO GOVERNO FEDERAL NO PIAUÍ
O Governador Wellington Dias definiu a
estratégia de Governo Único no Piauí, isto é,
a ação coordenada do Governo do Estado e
do Governo Federal. O apoio de Lula a esta
diretriz pode ser demonstrada por diversas
ações. Do ponto de vista simbólico, é marcante o fato de a primeira viagem de Lula
ao interior do Brasil – ainda em 2003, acompanhado de quase todo o ministério – ter se
iniciado pelo Estado do Piauí.
A presença física do Presidente e de
seus Ministros, nesta e em outras ocasiões,
ganhou substância e conseqüências positivas pelas ações que se seguiram em 2003 e
2004. Dentre muitas é conveniente destacar,
na área social:
• O Piauí foi definido como EstadoPiloto do Programa Fome Zero, o que permitiu rápido avanço da transferência direta
de renda por meio do Bolsa Família, cuja
abrangência chegou a 214 municípios, atendendo a 127 mil famílias em dezembro de
2003. Em 2004, a expansão continuou e em
dezembro passado, em todos os municípios
do Estado, 215 mil famílias eram beneficiadas por um repasse financeiro mensal que
totalizava cerca de R$ 15 milhões.
• Na saúde, o Estado implantou, ainda no fim de 2003, com decisivo apoio do
Ministério da Saúde, a Gestão Plena da
Saúde, que vem permitindo a ampliação dos
investimentos e a progressiva reestruturação do setor.
• Na educação, o Programa Escola
Ideal, implantado em apenas 23 municípios
do Brasil, beneficiou 8 municípios do Piauí
com recursos que permitiram a reforma e a
ampliação da infra-estrutura e modernização de todas as escolas da rede municipal
e também estadual. Mais significativo ainda
é o fato de o Piauí ter sido beneficiado como
um dos Estados precursores da implantação do FUNDEB. Assinado em fins de 2004,
este convênio garante a transferência de

R$ 7,5 milhões por mês para ampliação do
financiamento da educação básica no Piauí.
Na área de infra-estrutura para o desenvolvimento econômico e social a presença do
Governo Lula no Piauí se faz sentir em dois
eixos: o das transferências voluntárias, realizadas por meio de convênios com o Governo
do Estado, e o das ações diretas dos órgãos
federais no Piauí. As ações executadas, ou
em andamento, pelo Estado com recursos
de transferências federais estão referidas
nas demais partes desta publicação e dizem
respeito a adutoras, como as do Sudeste e
do Garrincho; estradas, como a de Caracol/
São Raimundo Nonato, a de Uruçuí/Ribeiro
Gonçalves; pontes, como as do rio Sambito
(acesso a Santa Cruz dos Milagres) e a de
Luzilândia; referem-se também a projetos de
desenvolvimento nas áreas de caprinocultura, piscicultura, sanidade animal etc.
Resta então, para compor o quadro geral
da ação do Governo Federal no Piauí, destacar
alguns dos principais investimentos executados diretamente por órgãos federais no Piauí,
assim como investimentos realizados em
regime de parceria com a iniciativa privada.
Realçam, quer pela abrangência quer pela repercussão econômica e social, as ações dos
órgãos / empresas a seguir destacadas:

Energia elétrica
Este segmento estratégico conta com a
ação da CHESF, que realiza obras estrutu-

rantes em geração e transmissão de energia
elétrica, destacando-se os seguintes investimentos em transmissão:
• 2° circuito Presidente Dutra – Teresina
II, 208 km (2003);
• 2° transformador 500/230 kV-300
MVA – Subestação (SE) Teresina II (2003);
• Banco de capacitores 500kV para a
Linha de Transmissão (LT) SE São João do
Piauí/SE Boa Esperança e banco de capacitores trifásicos, em 500 kV, para a LT S. João
do Piauí/Sobradinho (2004).
• Conexão do 3° transformador 230/69
kV na SE Boa Esperança (2004);
• Interligação de um barramento em
500 kV (em andamento; energização prevista para janeiro de 2005).
• Implantação de nova Subestação em
230 kV, Elizeu Martins (em andamento; conclusão prevista para setembro de 2005).
• Repotencialização dos geradores 1 e
2, envolvendo a substituição da carcaça do
gerador 1 da Usina de Boa Esperança.
Além disto, a CHESF realizou o inventário
do potencial hidroelétrico da Bacia do Parnaíba, sendo o mesmo submetido à ANEEL e
obtida sua aprovação. Posteriormente, em
2004, a estatal iniciou e está realizando estudos de viabilidade de parte dos aproveitamentos hidroelétricos identificados no referido inventário, a saber: Ribeiro Gonçalves
(174MW), Uruçuí (164MW), Castelhano
(94 MW), Cachoeira (93 MW) e Estreito
(86 MW).

CHESF no Piauí: investimentos em transmissão e geração
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

22.033

43.228

73.700

53.053

14.456

95.184

26.922

100.203

Em R$ 1.000,00
Fonte: CHESF

CEPISA - Orçamento de investimento - 2004
Projeto

Ampliação e Reforma de Linhas
de Transmissão

Valor
Orçado
Projeto
(R$)

Valor
Contratado (R$)

3.944.000,00

3.431.300,00

Implantação e reforma de Subestações

13.351.000,00

13.511.300,00

Ampliação de redes de distribuição

10.105.600,00

11.782.800,00

Estruturas de apoio
Total

3.274.300,00

1.762.200,00

30.675.000,00

30.487.600,00

Fonte: CEPISA

Como se pode notar, em dois anos de
Governo Lula a média de investimento da
CHESF no Piauí foi de R$ 63,5 milhões contra
uma média anual de apenas R$ 50,2 milhões
em seis anos de Governo FHC. A este fato
deve ser adicionado o resultado do leilão em
que a ANEEL, em 2003, colocou no mercado
a Linha de Transmissão Teresina II / Sobral
III / Fortaleza II (541 Km). Este investimento
de 550 milhões de reais foi arrematado pelo
consórcio CHESF/STN (Sistema de Transmissão do Nordeste). Iniciada em 2004, a
obra tem conclusão prevista para dezembro
de 2005.
Articulada à ação da CHESF, aparece a
ação da CEPISA que responde pela distribuição de energia no Estado do Piauí, sendo
uma das mais importantes parceiras do desenvolvimento.
Alguns dos investimentos realizados são
a seguir destacados:
• Linha de Transmissão (LT) 69 kV Teresina – Satélite – 10 km, em andamento; conclusão em março de 2005;
• LT Várzea Branca / Anísio de Abreu
(reforma); conclusão em dez-04;
• LT Tabuleiros – Piracuruca, construção
e reforma de 7 km de linha 69 kV.

• LT 69 kV São João do Piauí / São
Raimundo Nonato, 92 km de extensão; conclusão em abril-04;
• Construção da Subestação de Elesbão Veloso 34,5/13,8kV; conclusão em
novembro-04;
• Subestação de Bertolínia (atendimento à BUNGE); conclusão em novembro-04;
• Subestação Satélite 69/13,8kV, 20
MVA, em Teresina; em andamento; conclusão
em março-05;
• Compra de transformadores para diversas subestações.
Outra relevante ação federal, por meio
da CEPISA, é o Programa Luz para Todos,
um compromisso do Presidente Lula com
o resgate de enorme dívida com a população rural. Com recursos do Sistema Eletrobrás, do OGU e a contrapartida do Estado,
a CEPISA vem executando este importante
projeto no Piauí. Em 2004, foram realizadas
as licitações para atendimento a 7 mil domicílios. A meta de 2005 é de atendimento
a 29 mil domicílios, estando os recursos já
garantidos. A perspectiva é de ampliação
significativa dos investimentos da CEPISA,
que tem consignado no OGU-2005 recursos da ordem de R$ 102 milhões, sendo

R$ 86 milhões destinados ao Luz para Todos,
R$ 8,6 milhões a Linhas de Transmissão e
R$ 7,6 milhões à ampliação da rede urbana
de distribuição.

Estradas
No segmento rodoviário, além das estradas
e pontes construídas pelo Estado, através do
DER, em convênios com a CODEVASF e o
Ministério do Turismo, há que se considerar a
ação do DNIT e do Exército do Brasil. Numa
estratégia para compensar a dificuldade de
contrapartida estadual ao grande volume de
recursos conveniados com o Governo Federal, o Governador Wellington Dias, com a
anuência federal, optou por estimular a ação
direta dos órgãos federais no Piauí. Isto vem
sendo feito em relação a estradas e a outras
áreas de interesse; envolve parcerias principalmente com a CODEVASF, com o Exército,
DNOCS, CHESF e CEPISA.
No tocante às estradas é imperativo
registrar a eficácia do programa de recuperação e conservação das rodovias federais.
Quem viaja ao norte do Piauí sabe que o fluxo
de Teresina a Parnaíba pela BR-343 foi retomado em razão de sua recuperação. Sabe
também que a BR-316, que liga Teresina a
Pernambuco, passando por Valença e Picos,
dentre outros municípios, está retomando o
padrão da época de sua construção, que há
muito perdera. Refeita a pista central, está
em andamento a reconstrução dos acostamentos, inclusive com a sua pavimentação.
Do mesmo modo, não há dificuldade para
trafegar pela BR-343 no sentido Estaca
Zero/ Floriano, e as obras de recuperação
da BR-020 avançaram significativamente.

Recursos hídricos
Na área de recursos hídricos, estratégica para o desenvolvimento sustentado,
os maiores parceiros federais do Piauí são
o Ministério da Integração, a CODEVASF,
DNOCS e Companhia de Pesquisas de
113

Investimentos do DN0CS
no Piauí – 2004 (*)
Área

R$

Recursos Hídricos

8.266.996,19

Perímetros Irrigados

8.284.338,62

Piscicultura
Total Geral

455.581,54
17.006.916,34

(*) Por meio de execução direta e de Convênios
com o Governo do Estado
Fonte: DNOCS

Recursos Minerais (CPRM). Aqui também a
parceria se efetiva por meio dos convênios
entre estes órgãos e o Governo do Estado e
da ação direta destes organismos.
O caso do DNOCS é exemplar. Por
meio da ação direta e dos convênios, esta
autarquia investiu, em 2004, R$ 17 milhões
no Piauí. Em termos de execução direta destacam-se a recuperação das Barragens Joana, em Pedro II, Poços e Juá, em Simplício
Mendes, Petrônio Portela, em São Raimundo
Nonato. Fundamental também registrar o
início da construção da barragem de Piaus,
entre São Julião e Pio IX, que recebeu investimento de R$ 1,8 milhão em 2004 e tem R$
6 milhões previstos no OGU para 2005.
No campo da irrigação a execução direta
pelo DNOCS também apresenta resultados
significativos em 2004, a saber:
• Obras de conclusão da 1ª etapa do
Perímetro de Platôs de Guadalupe e investimento em transferência de gestão –
R$ 6,6 milhões.
• Investimentos diversos no Perímetro
de Tabuleiros Litorâneos, inclusive em transferência de gestão – R$ 876,3 mil.
• Investimentos em transferência de
gestão dos perímetros irrigados de Caldeirão (Piripiri), do Vale do Fidalgo (Simplício
Mendes), Vale do Gurguéia (Alvorada do
Gurguéia) e de Lagoas (em Luzilândia) –

R$ 607,3 mil.
A ação do DNOCS por meio de transferência voluntária para o Piauí apresenta o
seguinte destaque em 2004:
• Construção da Adutora do Sudeste,
que beneficia os Municípios de Jaicós, Belém
do Piauí, Padre Marcos, Francisco Macedo,
Marcolândia e Caldeirão Grande. Em andamento, esta obra recebeu R$ 5,9 milhões em
2004 e tem R$ 11 milhões já empenhados
para 2005. O órgão executor é a Secretaria
de Infra-Estrutura.
A CODEVASF chega de vez ao Piauí
A ação da 7° Superintendência Regional
da CODEVASF, que cuida do Piauí e do Maranhão, é altamente ilustrativa do compromisso do Governo Lula com este pedaço do
Brasil, bem como da capacidade de o Governo

recursos. Do total das emendas de bancada
do Piauí, foi possível liberar R$ 18,2 milhões;
das emendas individuais obteve-se a liberação de R$ 1,3 milhões. A estes recursos
somam-se os do orçamento proposto pela
própria CODEVASF. Com isto o Piauí recebeu cerca de 81% do recurso empenhado por
este órgão federal para a bacia do Parnaíba
– cerca de R$ 24 milhões.

Desenvolvimento rural
Os órgãos federais com atuação no setor
rural participaram decisivamente da implantação de um política de desenvolvimento rural no Piauí. Os elementos mais marcantes
desta política são:
• A progressiva estruturação dos órgãos
estaduais do setor, a SDR e o EMATER.
• A ampliação do crédito à agricultura

CODEVASF - 7° Superintendência Regional
Execução orçamentária 2004
Aplicação

Investimento
Custeio
Total

Dotação Aprovada

34.853.020,00

Projeto Recurso Empenhado

29.179.659,62

521.024,16

520.618,30

35.374.044,16

29.700.277,92

Fonte: CODEVASF

Wellington Dias mobilizar investimentos. De
um orçamento aplicado pouco superior a
R$ 600 mil em 2002, a CODEVASF iniciou o
ano de 2004 com uma dotação orçamentária
superior a R$ 35 milhões, e terminou o ano
com a excelente marca de mais de R$ 29 milhões empenhados.
Este excepcional desempenho orçamentário beneficiou sobremaneira o Estado
do Piauí, destinatário da maior parte destes

familiar por meio da ampliação dos créditos
do PRONAF, que passaram de pouco mais
de R$ 29 milhões na safra 2001/2002 para
mais de R$ 99 milhões na safra 2003/2004.
• O incentivo à agricultura familiar, por
meio da compra de sua produção e distribuição a famílias carentes.
• O seguro safra, que beneficiou 17.641
agricultores familiares na safra 2003/2004.
• O início da estruturação do sistema

de defesa da sanidade animal, com a realização das campanhas de vacinação do
rebanho bovino.
• A ampliação da ação do Projeto
Crédito Fundiário, que saltou de apenas 14
assentamentos implantados em 2002 para
mais 133 em 2003 e 2004. Neste dois anos
o investimento foi da ordem de 32 milhões
de reais.
Seguindo a tendência geral dos órgãos
federais, O INCRA também ampliou sua atuação no Piauí; de um investimento de cerca
de R$ 8,9 milhões em 2003 saltou para mais
de R$ 19 milhões em 2004. Estes recursos
foram aplicados na estruturação das áreas
de assentamento, que passaram a receber
infra-estrutura básica (energia, água, estradas), na disponibilização de assistência técnica, na construção de casas e na obtenção
de novos imóveis para reforma agrária.
A parceria entre INCRA e Governo do
Estado, por meio da SEPLAN/PCPR, está
permitindo a estruturação de assentamentos antigos administrados pelo INCRA e
também pelo INTERPI. Criados em administrações anteriores, estes assentamentos não haviam recebido benefícios básicos
como água encanada e energia. Desde 2003,
três convênios permitiram a implantação de
sistemas de distribuição de água e de redes
de energia elétrica em 167 destas áreas de
assentamento, totalizando 8.559 famílias
contempladas com as melhorias.
A este quadro parcial da ação do Governo Federal no Piauí somam-se ainda
os investimentos e realizações de tantos
outros órgãos federais, nos quais os dados teimam, desde a posse dos Governos
Lula e Wellington, em apresentar a mesma
tendência: aumento das transferências voluntárias para o Piauí e aumento da atuação
direta dos órgãos federais no Piauí. É isto
que se depreende dos relatórios da CPRM,
da CONAB, do Banco do Brasil, da Caixa
Econômica, do Banco do Nordeste, da
EMBRAPA, bem como dos demais.
Do exposto, por meio deste quadro

parcial, fica evidente a capacidade do
Governador Wellington Dias articular apoio
concreto do Governo Federal, assim como
fica também evidente a empatia de Lula e
seu Ministério com o Piauí, que se manifesta
também na seriedade com que têm aceitado discutir e encaminhar projetos estruturantes, que trarão efeitos a médio e longo

prazos, propostos pelo Governo do Estado,
tais como: a extensão da Transnordestina
ao sul do Piauí, a retomada da hidrovia do
Parnaíba, a construção do gasoduto e a implantação da cadeia produtiva do biodiesel
de mamona.

PARCERIA - Ação conjunta dos Governos Federal e Estadual contribui para o desenvolvimento do Piauí.
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