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Poder Público (Gestão e Serv.)172 45 91 195 74 121 129 353 114 237 0 1531
Sociedade Civil 163 52 114 110 135 132 79 141 57 134 0 1117
Setor Produtivo 32 16 23 27 21 13 17 16 22 29 0 216
Setores de Interação 32 4 22 17 6 14 8 8 12 18 0 141
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Poder Público (Gestão e Serv.) 503 324 704 0 1531
Sociedade Civil 439 346 332 0 1117
Setor Produtivo 98 51 67 0 216
Setores de Interação 75 28 38 0 141Total de Inscritos 
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Desenv. das Cidades 114 18 28 80 63 92 70 108 36 83 0 692
Desenv. Econômico 92 36 86 65 34 44 41 64 35 77 0 574
Desenv. Ambiental 48 13 26 71 43 30 45 125 44 46 0 491

Desenv. Político-Instit. 36 15 26 40 40 34 29 47 24 51 0 342
Desenv. Sócio-Cultural 109 35 84 93 56 80 48 174 66 161 0 906

Total por Conferência 399 117 250 349 236 280 233 518 205 418 0 3005
Participação Feminina 172 41 111 146 89 138 98 300 83 201 0 1379

em % 43,1 35,0 44,4 41,8 37,7 49,3 42,1 57,9 40,5 48,1 0 45,9
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Conferências da Região Semi-árida

Perfil dos Participantes nas Conferências do Semi-Árido e Lista de municípios
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Conferência Regional Área População Dens. Área População Dens.
do Semi-árido (km²) Total Rural (%) Demog. IDH (km²) Total Rural (%) Demog. IDH

Municípios 84.153,2 696.293 386.469 55,5% 8,3 Municípios
1 Acauã 990,8 5.140 4.465 86,9% 5,2 0,355 48 Lagoa do Sítio 762,2 4.123 2.533 61,4% 5,4 0,380
2 Alagoinha do Piauí 427,6 6.865 4.917 71,6% 16,1 0,335 49 Marcolândia 140,1 6.175 1.430 23,2% 44,1 0,327
3 Alegrete do Piauí 262,6 4.709 2.049 43,5% 17,9 0,342 50 Massapê do Piauí 551,2 5.958 5.187 87,1% 10,8 0,334
4 Anísio de Abreu 353,4 7.166 3.818 53,3% 20,3 0,369 51 Monsenhor Hipólito 373,7 6.753 4.123 61,1% 18,1 0,385
5 Aroazes 865,5 6.011 2.850 47,4% 6,9 0,358 52 Nova Santa Rita 1.128,4 4.145 3.743 90,3% 3,7 0,397
6 Arraial 655,2 4.908 2.415 49,2% 7,5 0,369 53 Novo Oriente do Piauí 503,5 6.761 3.427 50,7% 13,4 0,349
7 Barra D`Alcântara 315,6 4.108 2.492 60,7% 13,0 0,349 54 Oeiras 2.737,3 33.890 14.269 42,1% 12,4 0,389
8 Bela Vista do Piauí 370,2 2.959 2.205 74,5% 8,0 0,443 55 Padre Marcos 319,7 7.172 4.619 64,4% 22,4 0,327
9 Belém do Piauí 222,4 2.429 1.550 63,8% 10,9 0,327 56 Paes Landim 354,6 4.173 1.849 44,3% 11,8 0,383

10 Betânia do Piauí 1.156,7 8.616 7.589 88,1% 7,4 0,355 57 Paquetá 490,3 4.379 3.880 88,6% 8,9 0,493
11 Bocaina 273,8 4.208 2.715 64,5% 15,4 0,405 58 Patos do Piauí 776,1 5.624 4.424 78,7% 7,2 0,334
12 Bonfim do Piauí 354,5 4.880 3.722 76,3% 13,8 0,441 59 Paulistana 1.580,9 16.537 7.595 45,9% 10,5 0,355
13 Brejo do Piauí 1.862,8 3.995 2.801 70,1% 2,1 0,373 60 Pedro Laurentino 823,5 2.004 1.557 77,7% 2,4 0,377
14 Cajazeiras do Piauí 554,4 2.659 1.800 67,7% 4,8 0,389 61 Picos 816,0 68.932 16.418 23,8% 84,5 0,493
15 Caldeirão Grande do Piauí 452,0 5.483 4.172 76,1% 12,1 0,378 62 Pimenteiras 4.544,6 11.300 7.161 63,4% 2,5 0,380
16 Campinas do Piauí 821,1 5.131 3.588 69,9% 6,2 0,394 63 Pio IX 1.979,9 16.496 12.217 74,1% 8,3 0,348
17 Campo Alegre do Fidalgo 802,3 4.459 4.042 90,6% 5,6 0,397 64 Queimada Nova 1.432,4 8.288 7.559 91,2% 5,8 0,355
18 Campo Grande do Piauí 340,8 4.882 3.702 75,8% 14,3 0,334 65 Santa Cruz do Piauí 612,6 5.777 1.934 33,5% 9,4 0,340
19 Canto do Buriti 4.400,9 18.363 8.214 44,7% 4,2 0,373 66 Santa Rosa do Piauí 351,3 5.224 1.770 33,9% 14,9 0,389
20 Capitão Gervásio Oliveira 1.510,3 3.427 3.069 89,6% 2,3 0,366 67 Santana do Piauí 155,1 4.594 2.842 61,9% 29,6 0,493
21 Caracol 450,2 8.047 5.031 62,5% 17,9 0,316 68 Santo Antônio de Lisboa 405,1 5.158 1.791 34,7% 12,7 0,451
22 Caridade do Piauí 418,1 4.070 2.974 73,1% 9,7 0,332 69 Santo Inácio do Piauí 872,2 3.442 1.539 44,7% 3,9 0,333
23 Colônia do Piauí 959,4 7.253 4.599 63,4% 7,6 0,389 70 São Braz do Piauí 554,4 4.193 3.256 77,7% 7,6 0,369
24 Conceição do Canindé 871,0 4.916 2.321 47,2% 5,6 0,321 71 São Félix do Piauí 645,8 3.401 1.636 48,1% 5,3 0,370
25 Coronel José Dias 1.788,9 4.416 3.404 77,1% 2,5 0,441 72 São Francisco do Piauí 1.422,0 6.351 4.563 71,8% 4,5 0,330
26 Curral Novo do Piauí 756,5 4.216 3.167 75,1% 5,6 0,332 73 São João da Canabrava 579,2 4.239 2.993 70,6% 7,3 0,370
27 Dirceu Arcoverde 1.031,0 6.067 4.211 69,4% 5,9 0,396 74 São João da Varjota 385,4 4.362 3.312 75,9% 11,3 0,389
28 Dom Expedito Lopes 188,3 5.959 2.622 44,0% 31,6 0,457 75 São João do Piauí 1.482,6 17.666 6.314 35,7% 11,9 0,397
29 Dom Inocêncio 3.369,1 8.909 8.053 90,4% 2,6 0,366 76 São José do Piauí 286,4 6.686 4.796 71,7% 23,3 0,393
30 Elesbão Veloso 1.317,7 14.980 4.871 32,5% 11,4 0,358 77 São Julião 290,6 5.696 3.562 62,5% 19,6 0,342
31 Fartura do Piauí 724,9 4.679 3.789 81,0% 6,5 0,396 78 São Lourenço do Piauí 677,2 4.271 3.578 83,8% 6,3 0,441
32 Floresta do Piauí 167,7 2.415 1.829 75,7% 14,4 0,333 79 São Luis do Piauí 203,5 2.477 1.891 76,3% 12,2 0,370
33 Francinópolis 255,6 5.254 2.132 40,6% 20,6 0,361 80 São Miguel da Baixa Gde 204,7 2.032 785 38,6% 9,9 0,370
34 Francisco Macedo 136,1 2.336 1.698 72,7% 17,2 0,327 81 São Miguel do Fidalgo 783,2 2.999 2.063 68,8% 3,8 0,370
35 Francisco Santos 563,9 7.042 3.690 52,4% 12,5 0,415 82 São Raimundo Nonato 2.596,1 26.880 9.679 36,0% 10,4 0,441
36 Fronteiras 783,1 10.008 4.263 42,6% 12,8 0,378 83 Simões 1.099,1 13.602 9.073 66,7% 12,4 0,332
37 Geminiano 464,8 4.789 3.950 82,5% 10,3 0,493 84 Simplício Mendes 1.356,4 10.968 4.297 39,2% 8,1 0,443
38 Guaribas 3.725,7 4.812 3.910 81,3% 1,3 0,316 85 Sussuapara 207,8 5.041 3.850 76,4% 24,3 0,493
39 Inhuma 1.023,0 14.416 7.805 54,1% 14,1 0,443 86 Tamboril do Piauí 1.704,2 2.413 1.380 57,2% 1,4 0,373
40 Ipiranga do Piauí 486,2 8.418 3.506 41,6% 17,3 0,413 87 Tanque do Piauí 417,1 2.316 1.229 53,1% 5,6 0,369
41 Isaías Coelho 740,3 7.659 5.960 77,8% 10,3 0,334 88 Valença do Piauí 1.339,1 19.887 5.780 29,1% 14,9 0,438
42 Itainópolis 779,5 10.389 7.816 75,2% 13,3 0,339 89 Várzea Branca 423,7 5.206 4.256 81,8% 12,3 0,441
43 Jacobina do Piauí 1.447,1 5.704 4.856 85,1% 3,9 0,355 90 Várzea Grande 226,4 4.474 1.831 40,9% 19,8 0,350
44 Jaicós 885,5 15.855 8.479 53,5% 17,9 0,334 91 Vera Mendes 310,9 2.906 2.320 79,8% 9,3 0,339
45 João Costa 1.862,9 2.932 2.479 84,5% 1,6 0,397 92 Vila Nova do Piauí 178,4 2.903 2.403 82,8% 16,3 0,327
46 Jurema 1.246,3 4.043 3.546 87,7% 3,2 0,316 93 Wall Ferraz 271,8 3.997 3.018 75,5% 14,7 0,340
47 Lagoa do Barro do Piauí 1.360,8 4.440 3.601 81,1% 3,3 0,397
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Dimensão: Desenvolvimento Econômico

Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão Econômica

Questão Fundiária
Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• -Registro de imóveis não concluídos.
• -Falta de recursos financeiros para 

legalização da terra.
• -Inventários não concluídos.
• -Conivência dos cartórios.

Famílias não têm documentação da 
terra

• -Incentivo ao êxodo.
• -Impedimento da venda da terra.
• -Grilagem.
• -Conflitos.
• -Invasão.
• -Dificulta os direitos previdenciários.

• -Não regularização pelo Estado.
Terras devolutas não estão 

regularizadas.

• -Desvalorização da terra.
• -Desestímulo a investimento permanente.
• -Não acesso a crédito.
• -Exclusão aos benefícios.

• -O governo não delimitou as divisas 
interestaduais.

Divisas não demarcadas entre 
Pernambuco, Ceará e Bahia.

• -Dificuldade da identificação do local de 
nascimento e de residência das pessoas. 

• - Latifúndio concentra terras produtivas. 
• - História de benefícios para mais ricos.
• - Irregularidades nos processos de compra 

de terra .

Trabalhador não tem a propriedade 
da terra.

• -Trabalhador tem que se sujeitar a exploração. 
• - Produtor tem dificuldade de acesso ao crédito. 
• -Terras podem ser ocupadas .
• - Falta de estímulo para investir. 

• - Governos não têm política agrária. 
Terras devolutas não estão 

regularizadas.

• - Autos custos para transferências dos 
títulos 

Famílias não fizeram o inventário 
das terras.

• -Não tem a definição do seu pedaço de terras.  
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• - Má distribuição da  terra Difícil acesso a terra

• Concentração de riquezas e renda em poucas 
mãos.

• Exodo rural.
• Empobrecimento dos trabalhadores.

Nível Tecnológico da Produção Agropecuária
Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• -Irregularidade das chuvas.
• -Assistência técnica para poucos 

produtores.
• -Manejo inadequado do solo.
• -Difícil acesso ao crédito.
• -Dificuldade financeira de acesso a 

tecnologia. 
• -Precários suportes para forrageira.
• -Deficiência em conhecimento e 

assistência técnica.
• -Política agrícola não é adequada à 

agricultura de sequeiro.

Baixa produtividade no setor 
agropecuário  e

baixo padrão genético dos 
rebanhos.

• -Diminuição do rebanho.
• -Baixa qualidade do produto.
• -Beneficiamento precário da produção. 
• -Baixa renda do produtor.

• -Formas atrasadas de explorar a terra.
• - Produtores não têm os títulos de 

propriedade.
• -Assistência técnica é deficiente.
• -Dificuldade de acesso ao crédito. 

Baixa produção da agricultura e 
pecuária. 

• - Baixa qualidade de vida. 
• -Famílias passam fome. 
• -Baixa qualidades dos produtos.
• -Êxodo rural.  
•

6
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Crédito
Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• -Juros altos.
•  -Dívidas rurais impagáveis.

É grande o número de 
inadimplência.

• -Grande endividamento.
• -Impossibilidade de acesso ao crédito.
• -Nome do produtor incluído no SPC.

• - Baixa produtividade.
• -Baixo preço do produto.
• -Carência e prazo pequenos.
• -Ausência de produtos seguros.
• -Banco determinando o tipo de cultura a 

ser produzida.

Política de crédito inadequado para 
os produtores da Região.

• - Baixa auto-estima do produtor.

• -Burocracia dificulta o acesso ao crédito.
• -Medo dos juros altos.
• -Medo de dever.

Não pede o crédito rural.

• -Crédito inadequado e inoportuno.
• -Exigência de avalistas.
• -Assistência técnica não está orientando 

adequadamente.

Dificuldade de acesso ao crédito.
• -Má gestão da produção.
• -Baixa produtividade.
• -Empobrecimento do produtor.

• -Falta de titularidade  da terra
• -Excesso de burocracia
• -Desorganização dos pequenos produtores
• -Discriminação do pequeno produtor
• -Falta de garantia
• -Juros altos

 Difícil acesso ao financiamento
• -Baixa produção.
• -Falta de competividade.
• -Inadimplência.

7
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Assistência Técnica
Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• -O setor agropecuário não é priorizado 
pelos governos.

• -Organização dos produtores é insuficiente.

O atual modelo de assistência 
técnica governamental é precário.

• -Aumento do desperdício de insumos e de 
mão-de-obra.

• -Manutenção dos padrões tradicionais.
• -Baixa produtividade dos produtos.
• -Desmonte do EMATER.
• -Desvalorização comercial dos produtos.
• -Qualificação profissional deficiente do 

produtor. 
• -Má qualidade dos produtos.
• -Manejo inadequado do rebanho.

• -Vias de acesso são  precárias.
• -É muito fraco o apoio governamental para 

o trabalho do extensionista :  baixo salário, 
veículos insuficientes .

• -Os técnicos não permanecem no campo.
• - Não há um aprimoramento na 

capacitação técnica.

Assistência Técnica é Insuficiente

• -Baixa produtividade.
• -Desistência dos agricultores.
• -Atividades mal concluídas.
• -Incerteza da produtividade.
• -Pouco rendimento financeiro.
• -Produção inadequada (atrasada).

• -Sucateamento do EMATER Deficiência da assistência técnica
• -Baixa produtividade.
• -Técnicas rudimentares de produção.

Comercialização
Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• -Produtos não utilizados pelo governo nos 
programas sociais.

• -Política de armazenamento inexistente.
• -Política de preço não é garantida para o 

produtor.
• -Impostos altos elevam os custos de 

O produtor rural não é capitalizado.
• -Baixo preço do produto.
• -Sofre influência do atravessador.

8
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produção.
• -Não existência de cooperativa de crédito.
• - Produtor não tem capital de giro.
• -Não existem armazéns suficientes.
• -Produtor não está organizado.

Monopólio da comercialização do 
pó de carnaúba.

• -Produtor está sujeito ao monopólio
• -Diminui oferta de emprego e renda 
• -Produtor fica desestimulado para  produzir  

• -Desorganização dos produtores
• -Falta de estrutura de armazenamento
• -Baixa qualidade dos produtores

Dificuldade de comercialização • -Baixa rentabilidade.

Artesanato, Turismo, Serviços e Comércio
Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• -Não há incentivos para a produção de 
produtos domésticos.

• -Desorganização da classe.
• -Não existe um centro de comercialização.

O artesanato não é valorizado 
como atividade produtiva.

• -Falta de capacitação técnica.
• -Baixo valor do produtor.
• -Falta de equipamento.
• -Dificuldade a linha de crédito.

• -Os artesãos estão espalhados nos 
municípios.

• -O artesão não valoriza o seu próprio 
trabalho.

Os artesãos atuam de forma 
desorganizada

• - Pouca valorização e visibilidade  do 
artesanato local.

• -Os artesãos não conhecem as politicas 
existentes de apoio ao artesanato.

• -O artesanato é visto  como uma atividade 
complementar.

• -As políticas estaduais não privilegiam o 
artesanato local.

O artesão não tem um local para 
expor os seus produtos.

• -O artesão não sabe definir o preço do produto 
nem o valor da mão de obra.

• -A maioria dos artesãos  não estão 
cadastrados.

• -O comerciante paga pouco pelo artesanato e 
cobra caro quando verde.

• -Centralização da FUNDHAM em relação 
ao parque.

• -A população não tem tradição   na 
atividade turística.

A população não tem dimensão do 
potencial econômico representado 

pelo parque.

•  - Poucas pessoas se beneficiam do turismo da 
•  Região.
•  - A população local  não conhece o Parque.
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• -Alto custo da visita ao parque para os 
moradores.

• -Difícil   acesso :
• a distancia em relação ao  aeroporto;
• a estrada para a Serra das  Confusões
• -Cidade suja, atendimento ruim tanto nos 

serviços como no comercio.
• -Poucos atrativos turísticos.
• -Rodoviária suja e mal localizada
• -Deficiência do sistema de transporte
• -Cardápio sem variação e diferencial 

regional.

A região de São Raimundo Nonato 
na tem

estrutura para desenvolver o 
turismo local.

• -Baixo fluxo turístico.
• -Pequena arrecadação da atividade comercial.

• Comercio local é pequeno, pouco 
diversificado e com preços muito altos (alto 
custo).

• -Inexistência de serviços e movimentação 
financeira (correios, bancos, pagamento de 
aposentadorias) .

Pouca circulação da moeda nos 
pequenos  municípios.

• -Precariedade do sistema de circulação e 
• registro de informação.
• -  Dependência dos grandes centros comerciais

• Comercio local é pequeno, pouco 
diversificado e com preços muito altos (alto 
custo).

• -Inexistência de serviços e movimentação 
financeira (correios, bancos, pagamento de 
aposentadorias) .

Pouca circulação da moeda nos 
pequenos  municípios.

• -Precariedade do sistema de circulação e 
• registro de informação.
• -  Dependência dos grandes centros comerciais

• -Uso políticos das licenças de 
financiamento.

Monopólio de determinados 
produtos.

• -Pouca diversidade na oferta de serviços.
• Alto preço dos produtos

Mineração
Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito
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• -Inviabilização da exploração por terceiros.
Áreas com concessões do governo 

sem exploração.
• -Geração de emprego reduzida.
• -Falta de gesso beneficiado.

Infra-estrutura: Água
Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• -Política para construção dos reservatórios 
é ineficiente.

• -Contaminação da água pelo esgoto e uso 
de veneno.

• -Desmatamento.

Água insuficiente e de má 
qualidade para consumo humano e 

para uso produtivo.

• -Redução dos rebanhos.
• -Baixa produtividade das culturas.
• -Doenças.
• -Utilização de carros pipas.
• -Êxodo rural.

• -Falta de energia elétrica. 
• -Falta de reservatórios poços.
• -Inexistência de mini-barragens. 
• -Não são elaborados projetos. 

Infra-estrutura para captação de 
água é deficiente.

• -Êxodo rural. 
• -Baixa produção. 
• -Problema da saúde das famílias.

Infra-estrutura: Estradas
Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• -Baixa qualidade no padrão das estradas 
• -Falta de conservação das estradas Estradas intransitáveis

• -Aumenta o número de acidentes.
• -Aumenta o desperdício no transporte dos 

alimentos.
• -Proporciona o aumento do número de 

assalto.
• -Aumento do custo de transporte e 

manutenção.
• -Redução das linhas de transporte.

• -Falta de manutenção.  
• -Desvio de verbas. Estradas em péssimo estado de 

• -Frete mais caro.  
• -Encarece a manutenção dos veículos. 
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• -Recuperação só em período eleitoral. conservação
• -Dificulta o transporte da produção e de 

pessoal.
• -Prejudica a comercialização.

Infra-estrutura: Eletrificação
Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• -Falta de investimentos no setor elétrico pelo 
governo.

Maior parte da zona rural não é 
atendida por energia.

• Dificulta o acesso a informações.
• Dificulta o funcionamento de escolas e 

hospitais. 
• Êxodo rural. 
•  Aumento da carga de trabalho das mulheres.

• -Poucas subestações de energia. 
Insuficiência de energia 

elétrica trifásica.

• -Limitação do uso de eletrodoméstico. 
• -Cria obstáculo ao desenvolvimento do setor 

produtivo.
• -Inviabiliza a irrigação e a agroindústria. 
• -Limitação à expansão das redes de energia.
• -Energia chega com baixa potência.
• -Bairros periféricos não contam com energia.

• -Falta de política de ampliação da rede 
elétrica. 

• - Politicagem na construção de rede elétrica .
• - Faltam recursos financeiros. 

Grande parte da zona rural não 
tem rede elétrica trifásica .

• -Afeta a produção .
• -Afeta a qualidade de vida.
• -Dificulta a captação de água.
• -Impede a implantação de projetos produtivos. 

Infra-estrutura para a produção
Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• -São poucas as agroindústrias.
• - Não tem uma política de incentivos para 

mudança da agricultura - tração animal e 
mecanizada- .

• - Necessidade de assistência técnica.

A infra-estrutura para produção 
e comercialização é precária e 

insuficiente.

• -Baixa produtividade;
• -Descapitalização do produtor.
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• - Desorganização dos produtores.
• -Deficiência no sistema de estradas e 

transporte para comercialização.
• -Grande oferta de produtos na safra sem 

condições de armazenamento e 
comercialização.

Organização
Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• -Carências de informações sobre o 
associativismo e cooperativismo.

• -Resistência às mudanças.
• -Individualismo.
• -Interferência de agentes políticos na 

organização do produtor.

Falta de organização do produtor.

• -Produto de má qualidade.
• -Baixa produtividade.
• -Atraso no desenvolvimento local.
• -Dificuldade de acesso aos programas de 

apoio às comunidades.
• Falência da organização.

Pecuária e Extrativismo
Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• -Baixo poder aquisitivo dos produtores e 
Dificuldade de acesso o credito.

• -Fragilidade na organização dos 
produtores.

• -Assistência técnica deficiente.
• -Aguada insuficiente e de má qualidade e 

pouca pastagem.
• -Práticas inadequadas de manejo sanitário 

reprodutivo e melhoramento do rebanho.
• -Precariedade do sistema de energia 

Baixo  nível tecnológico e 
precariedade na infra-estrutura 

produtiva

• -Má qualidade do produto.
• -Baixo valor de mercado.
• -Baixo nível de renda do produtor
• -Desestímulo para com a atividade pecuária.
• -Êxodo rural.
• -Má qualidade de vida ( alimentação, saúde, 

moradia etc. )
• -Inchaço das cidades.
• -Aumento da pobreza gerando transtornos 

sociais na zona urbana.
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elétrica.
• -Precariedade das estradas.

• -Diminuição da arrecadação do Estado.
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Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento Econômico, no Semi-árido

Eixos Ações Propostas
SETOR  PRODUTIVO 

AGROPECUÁRIO

• Desburocratizar , baratear os registros dos imóveis rurais para questão fundiária.
• Distribuição de sementes ( algodão, milho, feijão, arroz, mandioca ) pelo governo e formação de 

bancos de sementes nas comunidades.
• Distribuição de mudas de caju anão precoce por parte dos governos e financiamentos.
• Distribuição de sementes,pelo Governo, para ampliação e melhoramento das pastagens.
• Instalação de um centro tecnológico para melhoramento genético dos rebanhos, ovinos, caprinos 

para a região de Picos.
• Instalação de uma unidade de produção de alevinos para a região.
• Instalação de unidade de pesquisa da EMBRAPA na região de Picos.
• Implantação do pólo industrial da mandioca/ farinha em Marcolândia .
• Garantia de vacinação por parte do Governo para os rebanhos.

NÍVEL TECNOLÓGICO DA 
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

• -Linhas de crédito adequadas com subsídios para investimento fixos.
• -Interferência do governo estadual junto ao Governo Federal para rever dívidas pendentes dos 

produtores junto aos  bancos.
• -Incluir na grade curricular das escolas o associativismo, cooperativismo e noções básicas de 

agropecuária.
• -Estruturar  as secretarias de agricultura municipais e estabelecer parceria para a assistência técnica 

com o Governo Federal e municipal.
• -Criação de programas para aguadas e implantação de pastagem.
• -Criar convênios junto as prefeituras municipais para manutenção de estradas e ampliação da rede 

elétrica.
• -Criar fundo regional de apoio a agricultura familiar  para capital de giro com base na equivalência 

produto.
• -Apoiar a implantação e/ou fortalecimento das escolas “família agrícola” .
• -Implantar unidades micro-regionais (intermunicipais ) para beneficiamento dos principais produtos
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ARTESANATO • -Construção do centro regional de artesanato.
• -Identificação e cadastramento dos artesãos da região no PRODART.

CRÉDITO RURAL • Acesso ao crédito  custeio e investimento com menos burocracia.
• Crédito financeiro para aquisição de insumos para correção do solo.
• Crédito para capital de giro para as agroindústrias do caju.
• Crédito para capacitação e aquisição de equipamentos para melhoramento da qualidade do mel para 

exportação.
• Capital de giro para manutenção das agroindústrias e cooperativas.
• Revisão e renegociação das dívidas existentes
• Prazos e carências longos com juros baixos.
• Incentivos às agroindústrias e microempresas.
• Criação de fundos para a agricultura familiar.
• Apoio a criação de cooperativas de crédito.
• Financiamento habitacional para o setor rural.
• Crédito no período oportuno, adequado e suficiente aos mini e pequenos produtores.
• -Eliminar as taxas abusivas, cobradas pelos bancos oficiais no ato do financiamento.
• -Anistia aos mini e pequenos produtores das dívidas contraídas junto aos agentes financeiros.
• Resgatar o empréstimo do Governo Federal (EGF) e a aquisição pelo Governo Federal (AGF) para 

os mini e pequenos produtores.
• Reduzir e/ou extinguir taxas cartoriais e bancárias aos mini e pequenos produtores.
• Demarcação e legalização das terras devolutas para os mini e pequenos produtores, com títulos de 

posse ( condição indispensável para obtenção do crédito).
• -Titularidade das terras
• -Ampliação do PRONAF.
• -Criação de novas linhas crédito especial subsidiado para pequenos e médios produtores.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA • Assistência sistemática aos mini e pequenos produtores rurais.
• Capacitação sistemática, por parte dos Governos, para os produtores e agricultores.
• Capacitação dos produtores e  moradores  sobre utilização racional dos recursos hídricos.
• Revitalização do EMATER com salários dignos para os funcionários, incentivo à 

produtividade,capacitação profissional e contratação de novos profissionais.

16



Conferências Cenários Regionais

• Reativação imediata da assistência técnica (EMATER) com condições de trabalho, salário digno e 
capacitação para os técnicos para que possam dar assistência sistemática ao produtor rural.

• Desenvolver através da assistência técnica um projeto de horticultura para a região valenciana.
• Expansão das escolas agrícolas nas micro-regiões regiões piauienses, para que haja um valorização 

no tocante à dimensão agrária.
• Organizar um sistema de capacitação dos produtores e filhos de produtores.
• Disponibilizar insumos e implementos agrícolas aos mini e pequenos produtores.
• Indústria de processamento na área de fruticultura.
• Reestruturação do EMATER

COMERCIALIZAÇÃO • Instituição de políticas de preços mínimos.
• Criação de cooperativas de créditos.
• Facilidades para obtenção do Certificado de Controle e Qualidade para os produtos regionais.
• Isenção de impostos para os produtos dos agricultores familiares.
• Política de agregação dos valores para os produtos regionais.
• -Revitalização das políticas de preço mínimo e de  armazenamento.
• -Construção de estradas para escoamento da produção

ARTESANATO • Incentivo à constituição de organizações formais de artesãos.
• Instalação de centro de comercialização nos municípios para  artesanatos.
• Programa de capacitação para artesãos locais, por parte dos governos.
• Promoção de feiras e eventos de artesanato local.

EXTRATIVISMO MINERAL • Exigência, pelos governos competentes, para exploração imediata das áreas de mineração na região.
• Revisão das concessões, para exploração de minérios, das áreas não exploradas.

INFRA-ESTRUTURA     ÁGUA • Construção de cisternas, poços e pequenos barreiros .
• Construção de mini adutoras nas comunidades rurais.
• Instalação de unidade de tratamento de água - dessalinisadores e purificadores.
• Perfuração de poços aluvião.
• Conclusão de barragens :  Estreito, Santa Cruz, São Julião e Patos.
• Implantação de sistemas de irrigação de água.
• Construção de adutoras nas principais barragens do semi-árido, interligando municípios.
• Implantação de sistemas de abastecimento de água nas sedes dos municípios.
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• Recuperação e implantação de poços e reservatórios existentes. -Perfuração de poços, com 
equipamentos, nas regiões mais necessitadas.

• -Construção de pequenas barragens em rios e riachos.
• -Conclusão dos poços já existentes, bem como perfuração de outros para agricultura sustentada, 

aproveitando os lençóis freáticos na região.
• -Construções de diques e reservatórios para abastecimento de água nas regiões que não tem poço 

(imediato).
• -Construção de cisternas para uso humano, perfuração e dessalinização de poços artesianos.
• -Construção de barragens de pequeno e médio porte.
• -Construção de barragens quando da construção de estradas PI, interligando as cidades da Região.
• -Perenização dos rios Sambito, Berlengas e São Vicente.

INFRA-ESTRUTURA 
ESTRADAS

• Inclusão no orçamento de recursos parra construção e recuperação de estradas.
• Fiscalização, por parte do Estado, da aplicação dos recursos para recuperação de estradas 

municipais.
• Restauração da rodovia PI, que liga Jacobina a Conceição e Simplício Mendes.
• Interligação dos municípios com construção de estradas piçarradas e asfaltadas.
• Conclusão do asfalto da PI - 142 que liga Simões a Fronteiras.
• Construção do asfalto da PI que liga a Br-316 a Br-020 via Monsenhor Hipólito.
• Pavimentação da PI que liga a Br-316 a Br-407 ligando Francisco Macedo  a Jaicós
• Construção do asfalto de Francisco Santos a Br-020, com a construção da ponte sobre o riachão.
• Conclusão da terra planagem que liga São Julião a Lagoinha.
• Recuperação da Br-316 Picos a Marcolândia.
• Restauração da Br-020.
• Conclusão do asfalta da PI que liga Picos a Itainópolis.
• Melhor desempenho na reconstrução da Br-407 que liga Paulistana / Patos.
• Asfalto Picos/Aroeira do Itaim
• Fiscalização na manutenção das estradas.
• Pavimentação e manutenção constante das estradas priorizando o trecho Oeiras / Teresina / 

Regeneração.
• -Manutenção e ampliação das estradas vicinais.
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• -Asfaltamento das estradas PI que interligam as cidades da micro-região.

INFRA-ESTRUTURA 
ENERGIA ELÉTRICA

• Instalação de energia elétrica na zona rural.
• Instalação de energia elétrica na zona urbana.
• Ampliação de rede elétrica nas periferias das cidades e no setor rural.
• Estudo e manutenção das redes elétricas instaladas.
• Construção de subestações de energia  Marcoândia / Paulistana
• Ampliação das substações existentes: São Julião / Picos e etc.
• Implantação de energia alternativa -  solar, eólica.
• -Implantação de rede de energia elétrica com rede trifásica.
• -Elaboração e reformulação de projetos no âmbito municipal, estadual e federal visando melhorar a 

qualidade  de vida da população em todos os aspectos.
• -Elaborar um diagnóstico da situação rural antes de fazer um projeto de eletrificação.
• -Extensão da rede elétrica para atender às necessidades de cada região.
• -Ampliação da rede de energia trifásica rural para toda a micro-região.

QUESTÃO FUNDIÁRIA • - Aproveitamento das terras devolutas que constituíram latifúndios.
• -Demarcar as terras devolutas.
• -Executar a reforma agrária.
• -Fornecer o título para os pequenos produtores.
• -Facilitar os registros de proprietários aptos para  titulação.
• -Criar programas que possam estimular os proprietários a pagarem os impostos da terra em dia, para 

facilitar o inventario.
• -Campanha de incentivo aos trabalhadores da importância dos documentos.
• -A taxação dos impostos de acordo com a área do imóvel.
• -Garantir junto ao ministério público ações que possam minimizar os custos da regularização dos 

documentos da propriedade.
• -Identificação das terras férteis públicas principalmente próximas dos centros urbanos, dos vales dos 

rios já beneficiados com estradas, eletrificação rural e água para assentamento de trabalhadores 
rurais sem terra.

• -Cadastramento de famílias de trabalhadores rurais sem terra nos municípios.
• -Efetivação dos assentamentos das famílias cadastradas
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• -Programas com ações voltadas para uma assistência técnica permanente.
• -Identificação das áreas de terra devoluta para fins de reforma Agrária através do INCRA, ITERPI e 

dos trabalhadores organizados.

PÓ DA CARNAÚBA • -Abrir uma linha de crédito especial com juro acessíveis.
• -Incentivar a criação de cooperativas ou  associações de produtores.
• -Incentivo do governo para a instalação de mini-fábricas de beneficiamento.
• -Incentivo do cultivo e exploração da cultura da carnaúba.

ORGANIZAÇÃO DO 
PRODUTOR

• -Criar conselhos paritários para análise de projetos e programas sustentáveis.
• -Reestruturar a EMATER para prestação de uma assistência técnica de qualidade.
• -Promover uma integração institucional entre grupos organizados e o Estado (Seminários de 

Avaliação);
• -Desenvolver projetos de alfabetização dos produtores (solução de urgência).
• Isentar as taxas cartoriais para as organizações.

TURISMO • -Construção do destino turístico da região
•      - Implantação do acesso ao Parque Nacional da Serra das Confusões (construção de estradas ).
• -Campanha de valorização dos parques nacionais, voltados pela população.
• -Implantação da infra-estrutura de de saneamento e tratamento do lixo nas 
• cidades da região com potencial turístico.
• -Construção do aeroporto internacional de S. R. Nonato.
• -Elaborar plano diretor do turismo e inclusão ações voltadas para a valorização do artesanato da 

região
• -Inclusão dos municípios no entorno do parque no PNMT.
• -Implantação de um escritório da PIEMTUR em S. Raimundo Nonato.
• -Construção de uma nova rodoviária em S. R. Nonato.
• -Implantação de um programa regional de qualificação profissional para o turismo.

COMÉRCIO • -Estudo de viabilidade da implantação de unidades bancárias e de serviços públicos nos municípios 
de pequeno porte.

• -Transparências do governo na aquisição de bens e serviços.
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Dimensão: Desenvolvimento Sócio-Cultural

Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão da Educação

Educação
Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• Falta de gestão democrática;
• Recursos distribuídos de forma desigual;
• Mau uso dos recursos disponíveis.

Espaço físico;
Recursos financeiros (água);

Transporte/estradas 
precárias.

• Evasão;
• Desinteresse/reprovação;
• Analfabetismo, criança fora da escola.

• Pouco compromisso (gestores, conselhos, 
comunidade);

• Não reciclagem dos profissionais;
• Pouca participação dos pais na escola;
• Gestão generalidade;
• Fragilidade dos conselhos.

Falta de uma política 
pedagógica eficiente para a 

cidade e campo;
Formação integral.

• Cidadãos sem conhecimentos dos seus direitos 
e deveres;

• Evasão;
• Desvalorização;
• Baixa estima;
• Descompromisso.

• Baixo salário das classes;
• Falta de recursos didáticos;
• Falta de opção de trabalho;
• Falta de conscientização da importância do 

seu papel como educador;
• Falta de conscientização por parte da família 

do papel/valor da educação.

Falta de compromisso, 
conscientização e 

participação dos atores.

• Baixa estima;
• Acúmulo de cargo;
• Desmotivação do professor e aluno;
• Surgimento de educadores sem real 

compromisso com a educação (não é em termos 
genéricos);

• Educação deficiente.
• Baixa renda familiar;
• Turmas multisseriadas;
• Merenda escolar insuficiente;
• Livros didáticos em desacordo com a realidade 

do aluno;
• Falta de apoio e compromisso da família;

Evasão escolar no ensino 
Fundamental

• Analfabetismo;
• Exclusão no mercado de trabalho;
• Violência;
• Fome.
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• Cursos profissionalizantes insuficientes para 
atender a demanda regional (urbana e rural).

• Falta de interesse das autoridades 
competentes de oferecer cursos de acordo 
com as necessidades da região;

• A proposta pedagógica mal 

Evasão escolar no ensino 
Fundamental

• Analfabetismo;
• Exclusão no mercado de trabalho;
• Violência;
• Fome.

• Postura Político partidária;
• Corrupção;
• Abertura da proposta educacional;
• Comodismo social.

Intercâmbio município/estado;
Gestão financeira 

centralizada.

• Desenvolvimento educacional;
• Competição;
• Gerenciamento;
• Investimento desordenado;
• Atendimento falho

• Falta de concurso público para ocupação de 
cargos

• Falta de Autonomia (Diversos Setores) 
• Modelo Centralizador de Gestão
• Más condições de trabalho.

Intervenção política partidária 
na EDUCAÇÃO.

Falta de Transparência na 
aplicação de recursos 

financeiros.

• Incompetência; falta de compromisso e ética 
gerando má administração.

• Pessoas indicadas para o Conselho (por 
autoridades)

• Corrupção, desvio e má aplicação dos recursos 
financeiros.

• Apatia, desânimo, falta de interesse diante dos 
problemas educacionais.

• Falta de planejamento participativo. 
• Ausência de fiscalização e acompanhamento 

da gestão
• Falta de conscientização por parte da 

comunidade escolar. 
• Recursos financeiros insuficientes.

Qualidade do serviço 
prestado na infra-estrutura 

não atende às necessidades 
da comunidade escolar. 

• Inexistência de recursos tecnológicos.
• Inexistência de biblioteca e laboratório.
• Sala de vídeo:
• uso inadequado.
• Inexistência.

• Baixas condições financeiras da família. 
• Não participação dos pais nas atividades 

escolares
• Não cumprimento da legislação em vigor. 

Ausência de qualificação e 
falta de compromisso do RH.
Falta de condições técnicas e 

• Repetência
• Distorção idade/serie 
• Evasão
• Aumento da violência e da criminalidade.
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• Ausência de capacitação para os professores 
da sala de vídeo

• Baixo nível de escolaridade da família
financeiras

• Baixo nível de vida dos alunos.
• Desemprego
• Indisciplina

• Falta de iniciativa dos conselheiros;
• Falta de transparência em algumas ações;
• Medo de represália.;
• Falta de mobilização das escolas em busca da 

aproximação da família;
• Pouca atuação do Ministério público.

Pouca atuação dos 
conselhos/família

• Evasão;
• Repetência;
• Distorção série/idade;
• Aumento do índice de analfabetismo;
• Não atendimento dos objetivos;
• Maior dispêndio na complementação da 

merenda;
• Migração das famílias em busca de seu 

sustento.
• Insuficiência de vagas no concurso público;
• Imposição do livro didático;
• Interferência política nas escolas: lotação e 

outros;
• Questão salarial.

Falta de compromisso ao 
gerir os recursos públicos.

• Falta de professor qualificado por área;
• Ineficiência dos serviços (burocratização);

• Perseguição política;
• Falta de um projeto político pedagógico 

adequado à realidade de cada escola;
• Não existência do plano municipal de saúde;

Falta de política educacional 
efetiva.

• Fragilidade nos cursos oferecidos pela UESPI;
• Não continuidade dos programas de 

alfabetização de adultos;
• Alto índice de alunos com deficiência na leitura;
• Gestão centralizada;
• Drogas;
• Alto índice de analfabetismo de adultos.

• Falta de qualificação  para o trabalho;
• Não qualificação de profissionais na área da 

agricultura familiar.

Falta de política de 
qualificação profissional que 
atenda setores produtivos na 

zona rural e urbana.

• Pobreza;
• Baixa produtividade dos produtos agrícolas.
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•  Os cursos oferecidos pela UESPI não cobrem 
a carência dos professores em todas as áreas;

• Faltam professores qualificados para trabalhar 
com portadores de necessidades especiais.

Carência de profissionais da 
educação por área.

• Altos índices de evasão e fracasso escolar.

• Falta de planejamento e visão de futuro.
Espaço inadequado nas 

escolas.

• Falta de acervo nas bibliotecas;
• Ausência de recursos e equipamentos 

tecnológicos;
• Classes multisseriadas;
• Ausência de equipamentos.

• Baixa densidade demográfica;
• Transportes;
• Estradas.

Difícil acesso às escolas da 
zona rural.

• Dificuldade de integração;
• Ausência de recursos tecnológicos;
• Precariedade assistencial;
• Comprometimento da qualidade de ensino.

• Escolas isoladas com poucos alunos em cada 
Série;

• A grande extensão Territorial;
• Falta investimento na infra-estrutura 

educacional de forma planejada (nucleação)

Ensino multisseriado     

• Baixo rendimento escolar gerando evasão, 
repetência, exclusão, distorção série/idade;

• Pouco tempo disponível para planejar (series e 
disciplinas diferentes)

• Dificuldade de acompanhamento

• Decisão política dos gestores(federal, estadual 
e municipal);

• Limitação orçamentária
Baixa Remuneração

• Má qualidade do ensino;
• Trabalho complementar;
• Baixo poder aquisitivo;
• Baixa estima dos professores;
• Má qualidade de ensino.

• Divisão política dos gestores;
• Falta de investimentos;
• Falta de cobrança por parte da sociedade.

Inexistência de cursos 
profissionalizantes

• Mão de obra desqualificada;
• Desemprego;
• Pouca perspectiva de evolução social.

• Existência apenas no papel;
• Desinformação da sociedade. Conselho sem atuação

• Gestão antidemocrática;
• Falta de participação dos pais e da sociedade;
• Má aplicação dos recursos financeiros.
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• Inexistência de creches
• Desintegração entre os docentes
• Desmotivação dos professores.
• Não há compromisso com a educação infantil

 Educação infantil insuficiente • Deficiência na formação da base educacional

• Faltam prioridades nas políticas públicas 
educacionais

Infra-estrutura inadequada 
para atender a demanda 

físico-pedagógica.

• Salas superlotada/evasão repetência
• Inexistência de espaço para esporte e lazer
• Falta biblioteca/laboratório/espaço e 

planejamento do professor
• Escolas desestruturadas
• Má qualidade de ensino
• Desmotivação e deficiência na formação da 

base educacional

• Plano educacional ás vezes fica engavetando, 
a educação não está funcionando.

• Gestores desqualificados gestão educação 
das políticas educacionais;

•

Ausência de um plano de 
política educacional atuante.

• Baixa  estima
• Autoritarismos dos educadores
• Resistência a novas metodologias 
• Desvalorização dos professores
• Horário pedagógico reduzido prejudicando as 

atividades extraclasses do professor
• Baixo nível de aprendizagem
• Carga horária elevada 
• Capacitação continuada insuficiente 
• Inexistência de recursos para educação infantil e 

o ensino médio.
• Desemprego dos pais
• Desconhecimento da importância da educação
• Autoritarismo da escola
• Os pais só são convocados para ouvir 

reclamação dos filhos
• Baixo nível de cultura dos pais (a escola não 

conquista a família)

Pequena participação dos 
pais no acompanhamento 

escolar
Pequeno recurso à merenda 

escolar 

• Baixo rendimento escolar
• Atraso no atendimento do ensino
• Merenda insuficiente
• Livro didático insuficiente
• Livro didático inadequado
• O professor não utiliza o material didático por 

falta de conhecimento 
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• Falta de reajuste do repasse
• Falta repassa os dados, da escola do livro 

didático, da secretaria do estado para Brasília
• Escolha feita por pessoas não capacitadas ou 

por professores fora de sua área de formação 
e, ás vezes de sala de aula

Material didático insuficiente

Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento da Educação, no Semi-árido

Educação
Eixos Ações Propostas

IMPLANTAÇÃO DE UMA 
GESTAO DESCENTRALIZADA 

E PARTICIPATIVA

• Divulgação e conscientização (palestras, seminários e cursos) para a comunidade do seu papel na 
construção da política pedagógica da escola (rural/urbana);

• Elaboração (reformulação) de um projeto político pedagógico eficiente e ativo, dentro da realidade de 
cada escola (urbana/rural);

• Cumprimento do plano de carreira e do salário educação;
• Melhoria salarial a partir de um reconhecimento da classe pelo estado
• Complementação do salário mínimo dos demais funcionários da educação;
• Planejamento integrado (escola-comunidade-órgãos gestores) das ações;
• Capacitação dos conselhos para ativação do monitoramento das ações realizadas;
• Acompanhamento e monitoramento das ações por parte do órgão gestor estadual.
• Distribuição dos recursos de forma igualitária.

MELHORIA DA QUALIDADE 
DO ENSINO-APRENDIZAGEM

• Criar condições de geração de emprego e renda, de acordo com a cultura produtiva da região, 
investindo em cursos profissionalizantes;

• Determinação de per capta para a merenda escolar com percentual definido para cada esfera de 
governo;

• Capacitação para educadores na escolha do livro didático;
• Programas de apoio à educação, devem criar mecanismos de motivação de participação da família 
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na escola;
• Nucleação de escolas – com incentivo ao transporte de alunos, eliminando as turmas multisseriadas;
• Capacitação de profissionais para trabalhar a educação especial;
• Erradicação do analfabetismo de jovens e adultos;
• Cursos de “Formação Continuada” e oficinas pedagógicas atualizadas para educadores;
• Capacitação para profissionais administrativos.

AMPLIAÇÃO E REFORMA, 
CONSTRUÇÃO DA INFRA-

ESTRUTURA PARA A 
EDUCAÇÃO NA REGIÃO.

• 1º ANO
• Construção de cisternas e/ou poços artesianos para abastecimento d’água nas escolas
• Fornecimento de, pelo menos, dois transportes escolares a cada município;
• Reforma, ampliação, equipamento e informatização das escolas;
• Construção de salas de aula nas zonas rural e urbana e para o Ensino Médio;
• Suprimento dos recursos humanos.
• 2º ANO
• Laboratórios: de informática e ciências para o Ensino Médio;
• Pesquisa e ampliação dos transportes escolares;
• Reuniões regionais sobre a infra-estrutura na educação;
• Fornecimento de livros didáticos e materiais de apoio;
• Construção e implementação de bibliotecas.
• 3º ANO
• Fornecimento de livros didáticos para todos os alunos da Educação Básica;
• Eletrificação das escolas rurais;
• Complementação dos transportes necessários em todos os municípios.
• 4º ANO
• Complementação dos transportes necessários em todos os municípios;
• Ampliação das ações realizadas.

Implantação Gestão Escolar 
Descentralizada e Participativa

• Eleição direta para diretores
• Aplicação do Estatuto do professor
• Funcionamento da proposta pedagógica 
• Transparência da aplicação de recursos pelo Conselho.
• Capacitação  Gestores 
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• Descentralização de poderes de decisão

Melhoria da Infra-Estrutura 
Escolar

• Aquisição de equipamentos e material escolar.
• Manutenção e conservação da estrutura física.
• Construção reforma e ampliação de escolas.

Fortalecimento da Qualidade 
de Ensino-Aprendizagem

• Participação direta, da família e da sociedade.
• Remuneração Salarial por Desempenho.
• Formação continuada par o professor
• Qualificação e compromisso para assumir cargos públicos
• Planejamento E.A.C.A  de ações em parceria com diversos órgãos de Estado.
• Transporte de qualidade para alunos
• Políticas pedagógicas voltadas para a realidade do aluno.

 Melhoria da Educação e 
Qualidade de Vida.

• 1º ano
• Formação continuada dos atores e técnicos da Educação (Professor e Auxiliar Administrativo);
• Formação de profissionais para atender crianças com deficiências mentais;
• Capacitação básica para atender setores vocacionais da região;
• Um planejamento no sentido de melhorar a qualidade do ensino oferecido pela UESPI em Valença 

(Regulares e Especiais).
• 1º ao 4º Ano 
• Implantação da seda agrícola para melhorar a quantidade e qualidade da agricultura familiar.
• 2º Ano
• Um planejamento para oferta de cursos da UESPI, considerando as necessidades da comunidade.
• 2º ao 4º Ano
• Curso de Pós-Graduação gratuito;
• Cursos profissionalizantes na área de saúde, meio ambiente etc.

Estruturação e Adequação da 
Infra-Estrutura da Educação.

• 1º Ano
• Revisão do planejamento;
• Melhoria das estradas e rodagens;
• Aquisição de transportes escolares;
• 1º ao 4º Ano
• Reforma, ampliação e construção de escolas adequando às necessidades locais;
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• Dotar as escolas de equipamentos necessários ao bom funcionamento;
• Criação de laboratórios de informática e ciências.

Reforma Política da Educação • 1º ao 4º ano
• 1) Oferecer cursos de conscientização e capacitação dos conselheiros e acompanhar suas ações;
• 2) Criar um instrumento legal que possibilite à comunidade participar do planejamento, execução e 

controle dos recursos públicos;
• 3) Promover campanhas de conscientização da família sobre sua importância para escola;
• 4) Respeitar a comunidade para exigir maior atuação do Ministério Público;
• 5) Ampliar o número de vagas nos concursos públicos;
• 6) Respeitar e considerar a escolha do livro didático realizado no Município;
• 7) Pagar um salário compatível com o trabalho do servidor;
• 8) Elabora um projeto político pedagógico que atenda às necessidades locais;
• 9) Apoiar na elaboração do PME para que atenda a demanda do município;
• 10) Sistematização do acompanhamento pedagógico.

Implantação de um modelo de 
gestão democrático

• Realizar conferência municipal para discutir e elaborar o plano de políticas educacionais, com a 
participação dos governos estadual e municipal, juntamente com a sociedade civil organizada.

• Elaboração participativa de um projeto político pedagógico em cada escola
• Promover integração entre família/escola/comunidade através de atividades didático-pedagógicas (os 

pais contribuindo com suas experiências de vida)
• Reivindicar o aumento dos recursos da merenda escolar
• Promover cursos de capacitação para gestores e merendeiras com a finalidade de melhor aproveitar 

os recursos da merenda escolar de maneira econômica e nutritiva.
• Implantar a discussão democrática com os professores de sobre a compra de material didático
• Divulgar os conselhos para a sociedade
• Criar uma gerência de apoio e acompanhamento aos conselhos e promoção de capacitação
• Destinar recursos específicos à educação infantil (Prog. Estadual)
• Criar mecanismos de participação e transparência na aplicação dos recursos destinados a educação
• Agrupar as escolas pequenas, de acordo com a proximidade, formado núcleos de ensino
• Buscar igualdade de valores aluno/ano em nível nacional
• Fiscalizar a aplicação do FUNDEF exigindo a publicação das contas
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• Criar diretrizes rigorosas que rejam o cumprimento da aplicação de recursos do FUNDEF
• Conscientizar a sociedade a participar e cobra transparência do poder público

Melhoria da qualidade do 
ensino -aprendizagem

• Criar grupo de estudo dos PCNs em ação da educação infantil.
• Criar um programa de capacitação continuada para os professores adequado ás realidades regionais
• Cursos de especialização subsidiadas/regionais (UESPI)
• Criar cursos para a formação de gestores em educação através da UESPI professores
• Criar grupos de estudo para formação de gestores visando uma atuação democrática
• Conscientização e capacitação de professores de maneira a utilizar os recursos didáticos existentes
• Reivindicar junto ao poder público p/ que os recursos destinados a compra de material didático, 

venha no início do 1º e do 2º semestre do ano letivo.
• Criar um programa de cursos profissionalizantes voltados para as potencialidades ou necessidades 

regionais
• Aumentar a oferta de cursos da UESPI
• Ampliar o percentual de professores  especializados e/ou formação continuada dos profissionais  á 

(educação infantil)

Melhoria da infra-estrutura 
educacional

• Ampliar os investimento destinados á construção, reforma e ampliação da estrutura físico - 
pedagógica das escolas

• Melhorar as estradas para diminuir os riscos e gastos no transporte dos alunos
• Adquirir transportes adequados para o transporte de alunos
• Ampliar a estrutura física da escola-núcleo e equipá-la de modo a oferecer ensino de qualidade
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Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão da Saúde

Saúde
Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• Falta de programação estadual/federal;
• Profissionais não residentes;
• Más condições de trabalho.

Falta de capacitação através do 
introdutório ao PSF;

Faltam recursos e/ou recursos 
insuficientes;

Falta de profissionais;
Inconstância.

• Despreparo/falta de manejo com a 
comunidade e seus agravos;

• Atendimento sem resultados satisfatórios;
• População sem assistência.

• Prioridades do gestor municipal;
• Falta de preparo de gestores;
• Secretário de saúde, coordenadores, 

instrutores e ACS.

Falta de planejamento das ações;
Pouca verba destinada à saúde do 

município;
Inaceitação;

Falta de liderança.

• Carências nas ações de saúde: PNI, 
DST/Aids, planejamento familiar, educação 
em saúde...;

• Centralização da saúde na sede do município;
• Discriminações e tabus no atendimento;
• Problemas de saneamento básico, vigilância 

sanitária e epidemiológica.

• Programa de atenção básica deficiente;
• Planejamento ineficiente
• Pouco compromisso dos gestores;
• Recursos financeiros insuficientes.

Precariedades dos serviços de 
saúde.

• Poucos profissionais qualificados;
• Baixos salários;
• Pouco compromisso por parte dos 

profissionais;
• Materiais insuficientes;
• Profissionais insatisfeitos;
• Aumento do índice do morbi – mortalidade;
• População insatisfeita;
• Problemas no sistema de referência e contra-

referência.

• Descompromisso dos gestores diante da Sistema de tratamento de água • Aumento do aumento de  doenças 
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necessidade da população;
• Fragilidade nos processos organizativos 

locais;
• Política de saneamento deficiente diante 

das características geográficas regionais;
• Captação de água de difícil acesso devido 

a grande profundidade do lençol freático.

inexistente;
Coleta de lixo inadequada às 
necessidades da população;

Déficit de sanitário domiciliar.

(gastrintestinais, dermatite, desnutrição, 
hipertensão, cálculos renais,...);

• Aumento da mortalidade infantil;
• Obstáculo ao comércio;
• Estética da cidade;
• Desequilíbrio ambiental.

• Falta de conscientização dos gestores;
• Falta de conscientização da população;
• Deficiência na política de saúde coletiva;
• Falta de pessoal qualificado no combate as 

endemias;
• Falta de apoio das diretorias regionais de 

saúde;
• Deficiência no saneamento básico;
• Falta de um laboratório de referência em 

cada regional para análise das endemias;
• Deficiência da vigilância epidemiológica.

Falta de estrutura para o combate 
de epidemias como dengue e 

diarréia

• Maior número de casos das doenças;
• Gastos excessivos com a saúde curativa;
• Insatisfação da população em relação ao 

poder público;
• Aumento das taxas de morbi-mortalidade;
• Sub-notificação dos casos.

• Supervalorização de práticas curativas;
• Cultural local;
• Maneira como a informação é repassada;
• Linguagem inadequada;
• Dificuldade de mobilizar a população;
• Realidade local: dificuldade de colocar em 

prática o que foi aprendido.

Falta de conscientização por parte 
da população da importância das 

práticas preventivas.

• Aumento do índice de doenças que poderiam 
ser prevenidas;

• Aumento de gastos com a saúde;
• Desmotivação profissional;
• Baixa qualidade de vida.

• Falta de saneamento básico;
• De assistência médica;
• De recursos financeiros;
• De tratamento de água;
• De prevenção por parte da comunidade;

Índices de doenças que afetam a 
população.

• Desnutrição;
• Diarréia;
• Dengue,
• Verminoses;
• Hepatite A.
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• De compromisso municipal.

33



Conferências Cenários Regionais

• Falta de planejamento gerenciamento dos 
administradores e gestores

• Má administração dos recursos

Infra-estrutura física e equipamento 
insuficiente

• Não existência de aterro sanitário
• Falta ambulância
• Colônia
• Stª Rosa
• Tanque
• Cajazeira
• Falta Saneamento Básico
• Destino do lixo
• Fragilidade da Vigilância Epidemiológica 
• Fragilidade da Vigilância Sanitária

• Falta de informação e capacitação dos 
conselheiros Não atuação do CMS

• Gestão inadequada
Falta de Recursos Humanos, 

capacitação na área da saúde.

• Pouca atuação da saúde preventiva
• Funcionamento precário do PSF.
• Não existência de programa Saúde mental
• Assistência farmacêutica sem controle e 

supervisão
• Equipe Saúde bucal sem qualificação 

específica
• Aumento dos gastos públicos
• Aumento das internações/crescimento da taxa 

de mortalidade

• Falta de planejamento
• Má distribuição dos recursos financeiros

Infra-estrutura física, equipa-
mentos, recursos humanos e 

saneamento básico inadequado.

• Carência de ambulância
• Ausência de laboratório
• Falta de profissional especializado nas 04 

clínicas básicas
• Insuficiência de vagas no concurso de saúde
• Equipamentos insuficientes
• Coleta e destino do lixo hospitalar e dejetos 

inadequados
• Ausência de matadouro e abatedouro 
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• Falta de autonomia das gestões municipais 
Conselho Municipal de Saúde não-

atuante
Gestão Municipal fragilizada 

• Carências não nutricionais
• Vigilância não funciona bem
• Vigilância epidomiológica fragilizada
• PSF com problemas nas suas diretrizes no 

nível regional
• Insuficiência de equipe de PSF na zona rural

• Falta de um planejamento participativo
Políticas Sociais desintegrados: 

saúde, educação, segurança,  
habitação, cultura e economia

• Ausência das 4 clínicas básicas 
especializadas

• Falta de um programa de saúde mental
• Carência de saúde bucal na zona rural

• Gestão inadequada
Falta de qualificação dos 

conselheiros
Gestores não-capacitados

• Ausência de campanhas educativas
• Falta de atuação ao adolescente e idoso
• Alto índice de gravidez na adolescência
• Alto índice de DSI / AIOS
• Má qualidade do atendimento
• Aumento dos gastos públicos 
• Aumento das internações hospitalares
• Crescimentos das taxas de mortalidade

• Falta de vontade política
• Ausência de política de saneamento básico

Ausência de abastecimento d’água 
potável para a população

• Ausência de água
• Compra de água
• Água não é tratada
• Água não é armazenada adequadamente
• Cobrança de tarefa de água regular e elevada

• Ausência de política de saneamento básico
Deficiência de saneamento básico 

(coleta e destino do lixo, fossas 
sépticas e matadouros).

• Aumento da maioridade e mortalidade

• Faltam de educação da população com 
relação os lixos

Inadequação das estruturas de 
saúde existentes para implantação 

• Falta de ambulância
• Estrutura física inadequada ou insuficiente
• Equipamentos defasados
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da regionalização
• Insistência de estruturas físicas para saúde 

mental

• Fragilidade de controle social

Falta de planejamento por parte dos 
governos federal, estadual e 

municipal.

Indefinição de uma política de 
recursos humanos na área da 

saúde

• Falta de resolutividade das Regionais de 
Saúde

• Dificuldades de distribuição de vacinas
• Ineficiência do laboratório central
• Difícil acesso na SESAPI
• Falta de supervisão adequada das ações pela 

SESAPI
• Necessidade de capacitação dos profissionais 

de saúde do PSF
• Ausência de plantão de enfermagem  24 

horas  nos hospitais
• Gestões municipais de saúde sem 

qualificação
• Falta de capacitação dos conselheiros

• Fragilidade do controle social
Falta de conhecimento dos 

conselheiros e da população em 
geral

• Controle social enfraquecido
• Resoluções do conselho com aprovação 

apenas de direito

• Programa de Saúde da Família 
verticalizado

Programa de Saúde da família com 
deficiências na sua gestão e 

desconhecimento das pessoas 
sobre o programa

Ausência de atuação das 
vigilâncias à saúde, na gestão 

estadual e municipal.

• Falta de entendimento da população em 
relação a mudanças de modelo de assistência 
(PSF)

• Rotatividade dos profissionais do psf e 
gestões municipais de saúde

• Carga  horária de trabalho do PSF não é 
cumprida

• Falta de atuação da vigilância sanitária
• Elevado índice de calazar
• Elevado índice de dengue
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• Aumento do n° de casos de hanseníase, 
doenças de chagas DST, AIDs, diabetes, 
hipertensão, AVC, tuberculose.

• Pré-Natal com deficiência
• Falta de ações de saúde mental
• Aumento da incidência da morbi-mortalidade
• Aumento de n° de acidentes de moto
• Prostituição e gravidez na adolescência

• Falta de alimentação
• Alimentação inadequada

Elevada incidência de desnutrição 
em crianças menores de  06 anos

• Crianças abaixo do peso 
• Aumento de doenças e morte de crianças

Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento da Saúde, no Semi-árido

Saúde
Eixos Ações Propostas

Definição de política de 
saneamento em parceria 
governo e participação 

popular;

• 1º e 2º ANO:
• Melhorias sanitárias domiciliares.
• Dotar os municípios com infra-estrutura hídrica, com poços, cisternas, açudes, barragens e adutoras.
• Construção de redes de esgotamento sanitário.
• Investimento no saneamento básico, intensificando a coleta de lixo, promovendo um melhor 

conhecimento por parte da população a cerca do seu destino;
• Construção de aterros sanitários
• 3º e 4º ANO:
• Aproveitamento das barragens já existentes;
• Ampliação de redes de abastecimento e tratamento da água para as residências.
• Sistema de dessalinização d’água
• Construção de subestação de tratamento d’água;
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• Política de combate à degradação ambiental.

Promovendo a saúde com 
interação entre a

Comunidade e o meio-
ambiente.

• 1º ANO:
• Desenvolver um projeto de qualificação continuada dos profissionais de saúde levando em 

consideração a integração profissionais/comunidade e as especificidades regionais;
• Garantir melhores condições de trabalho e remuneração dos profissionais de saúde;
• Intensificar as campanhas de vacinação em nível de município;
• Avaliação do projeto de qualificação dos profissionais quanto a sua eficácia e possíveis modificações
• Promoção de congressos, seminários, reciclagem e treinamento dos profissionais, enfatizando: 

educação/saúde/doenças.

Implantação de uma Gestão 
Integrada e Participativa em 

Saúde

• Planejamento estratégico ampliado;
• Revisão e avaliação anual
• Capacitação e reciclagem periódica (Gestores, profissionais de saúde, ACS, conselheiros);
• Canalização sistemática dos recursos financeiros (em 02 níveis, governo e comunidade);
• Montagem das equipes interprofissionais para critérios técnicos (concurso público);
• Condição para fixação da equipe profissional de saúde.
• Incentivo para professores que trabalham na zona rural.
• Ampliar cobertura do PACS (>100%) e PSF;
• Condições de trabalho (salário compatível), apoio logístico, (estrutural), segurança.
• Capacitação de gestores;
• Organização de conferências para mobilização e conscientização da população;
• Qualificação do pessoal já existente no combate as endemias;
• Reestruturação das Diretorias Regionais de Saúde – DRS.

Construção e Reestruturação 
da Infra-Estrutura na Saúde.

• 2º ANO:
• Regionalização das DRS;
• Criação de laboratórios de referencias de cada regional para análise de endemias, supervisão pela 

vigilância epidemiológica do estado em relação aos municípios.
• Contratação de maior número de pessoas no combate as endemias;
• Montagem de infra-estruturas básicas (física, material e recursos humanos).

Redução da Mortalidade • Reduzir a taxa de mortalidade infantil
• Reduzir a taxa de mortalidade materna
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Materna Infantil. • Aumento consultas pré-natal
• Ampliar número de unidade básica de saúde com reidratação oral
• Estruturar, implantar casa de parto no município de pequeno porte
• Implantar programa de humanização do pré-natal, parto e nascimento
• Melhorar cobertura do SIM

Controle de Doenças e 
Agravos

• Melhorar cobertura de vacinação DPT, Sarampo, Pólio, BCG e Tetravalente 
• Reduzir o número de município infestado por Aedes aegypti
• Manter  erradicação da febre amarela urbano 
• Reduzir o número de caso de sarampo
• Reduzir o número de caso de tétano neonatal
• Reduzir coeficiente anual de incidência pulmonar bacilífero por 100.000 hab.
• Reduzir coeficiente prevalência hanseníase por 10.000 hab.
• Reduzir taxa de incidência da AIDS
• Implementar o sistema de acompanhamento aos poderes de hipertensão
• Implementar o sistema de acompanhamento aos portadores de diabete 
• Aumentar número de exames nas mulheres em idade de risco para câncer serviço uterino.

Reorientação do Modelo 
Assistência e 

Descentralização.

• Implantar o Plano Diretor de Regionalização.
• Expandir o Programa de Saúde da família
• Ampliar visita domiciliar pelo SUS
• Reduzir taxa de internação no gasto total de saúde mental pelo SUS
• Ampliara oferta de tratamento alternativo em saúde mental.
• Reduzir taxa de hospitalização.
• Ampliar o acesso as consultas médicas nas especialidades básica.
• Ampliar acesso aos procedimentos odontológico coletivo na população de 0 a 14 anos.
• Implementar processo de transferência de gestão da atenção hospitalar e ambulatorial aos 

municípios conforme a NOAS/02 de acordo com condição de habilitação.
• Ampliar a rede regionalizada e hierarquizada de serviço de urgência e emergência.
• Realizar fórum de debates sobre a política de medicamento.
• Descentralizar e regionalizar atividade de laboratório público.
•
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Qualificação e Revitalização 
do Controle social

• Capacitar os conselheiros de saúde.

Melhoria da gestão do acesso 
e da Qualidade das Ações de 

Serviços de Saúde

• Cadastrar o usuário do SUS para emissão cartão nacional de saúde.
• Implantar as Comissões Bipartistes Regionais
• Reestruturar escritório regional de saúde em Oeiras
• Recadastrar os estabelecimento de saúde
• Acompanhar a aplicação de recursos em ações e serviços de saúde.

Desenvolvimento de Recursos 
Humanos no setor Saúde

• Capacitar os Gestores Municipais
• Qualificar os atendentes de  enfermagem pelo PROFAE.
• Treinar os profissionais no módulo introdutório em saúde da família.

Controle de Doenças e 
Agravos 

• Melhorar a cobertura vacinal;
• Reduzir a taxa de incidência de AIDS;
• Reduzir a taxa de TB pulmonar;
• Reduzir o coeficiente de Hanseníase;
• Implantar sistema de acompanhamento dos portadores de hipertensão;
• Implantar sistema de acompanhamento dos portadores de DM;
• Realizar exames nas mulheres em idade de risco para câncer uterino/mama;
• Implantar o multirão da próstata;
• Realizar o multirão da catarata;
• Reduzir o número de casos de calazar;
• Manter erradicada a febre amarela urbana;
• Reduzir a incidência de casos de dengue;
• Disponibilizar com mais rapidez o mosquito da dengue;
• Implantar campanhas educativas.

Resolução do modelo 
assistencial e 

descentralização.

• Implantar o plano diretor de regionalização;
• Implantar o PSF, com introdução da odontologia;
• Ampliar as visitas domiciliares;
• Implantar o programa de saúde mental e tratamentos alternativos em saúde mental;
• Reduzir a taxa de hospitalização;
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• Ampliar as consultas médicas especializadas;
• Ampliar o acesso aos procedimentos odontológicos coletivos na população.

Redução da mortalidade 
infantil.

• Reduzir a desnutrição infantil;
• Ampliar o número de unidades básicas TRO (tratamento de reidratação oral);
• Reduzir a taxa de hospitalização por diarréia;
• Implantar o exame do pezinho;
• Aumentar as consultas de pré-natal;
• Estruturar as casas de parto em municípios de pequeno porte;
• Garantir pelo menos uma ultra-sonografia à gestante;
• Melhorar a cobertura do sistema;
• Melhorar a cobertura do sistema de informação/SIM;
• Planejamento familiar e controle da natalidade;
• Ampliar o acesso a água tratada.

Desenvolvimento de R.H. • Treinar os profissionais no modelo improdutivo em saúde da família.

Melhoria da Infra-estrutura 
Física Equipamentos e 
Saneamento Básico.

• Reforma e ampliação das unidades;
• Aquisição de equipamentos:
• Equipamentos para laboratórios;
• Aquisição de ambulância.
• Reativação da maternidade de Valença;
• Melhoria habitacional;
• Construção de fossas e banheiros;
• Construção de aterro sanitário e local adequado ao destino do lixo;
• Melhorar a qualidade dos matadouros e abatedouros.

Melhoria da Gestão e do Aceso 
às Ações e Serviços de Saúde.

• Melhorar a qualidade dos serviços de saúde tanto da atenção básica até os serviços que 
desenvolvam ações de maior complexidade;

• Implantar as comissões Bipartite regionais;
• Implantar serviços de coordenação e supervisão dos programas de saúde;
• Recadastrar os estabelecimentos de saúde.

Qualificação do Controle • Capacitar os conselheiros de saúde.
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Social.

Política de Saneamento Básico • Construção de sistemas de captação e tratamento dágua
• Construção de aterros sanitários
• Aquisição de carros para coleta de lixo
• Construção e manutenção de matadouros em locais apropriados
• Construção de fossas sépticas
• Campanhas educativas

Melhoria da Infra-Estrutura • Adequar estruturas existentes a exigências do PDR
• Aquisição e apropriados
• Aquisição de ambulâncias

 Melhoria da Gestão da Saúde • Redefinir o papel das regionais
• Dotar as Regionais de Saúde de autonomia  financeira e administrativa
• Valorizar e respeitar as gestões municipais na SESAPI
• Implantar serviços de coordenação e supervisão dos programas de saúde
• Implantar as comissões Bipartite regionais

Desenvolvimento de Recursos 
Humanos Para Sus

• Treinar os profissionais no módulo introdutório em saúde da família
• Realização de concurso público na saúde para atender a demanda
• Estruturar o Pólo de capacitação do PSF na região
• Promover capacitação para as gestões
• Capacitar conselheiros

Fortalecimento do Controle 
Social

• Divulgar os objetivos do controle social para as pessoas
• Buscar parcerias com o Ministérios Público

Controle de Doenças e 
Agravos; Reanimação do 

Modelo Assistencial.

• Regularizar a situação trabalhista das ESF
• Fazer cumprir a carga humana das ESF
• Que a SESAPI assuma a coordenação do PSF e outras coordenações de fato
• Que as equipes de saúde das famílias tenham suas ações  dirigidas para a atenção básica
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Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão da Cultura

Cultura
Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• Imperialismo (televisão, globalização);
• Processo democrático brasileiro 

confusamente assimilado
• Analfabetismo cultural;
• Não conhecimento e cumprimento das 

propostas pedagógicas adotadas por lei.

Massificação (desvalorização da 
cultura local).

• Preconceito;
• Subjulgamento;
• Gastos desnecessários; consumismo;
• Inibição dos potenciais locais;
• Alienação;
• Inversão de valores;
• Incentivo à promiscuidade, drogas e violência.

• Muitos gestores públicos não investem na 
cultura e lazer do seu município/região;

• Ausência de políticas públicas sobre 
urbanização por parte dos gestores;

• Falta de organização e planejamento da 
comunidade;

• Projetos são elaborados por alguns grupos 
não saem do papel. Os recursos não são 
liberados.

A população não dispõe de espaço 
físico com infra-estrutura 

necessária para desenvolver suas 
potencialidades culturais e praticar 
as mais diversificadas modalidades 

esportivas.

• Vida de rotina;
• Crianças jovens e adultos ocupam o tempo 

com o que não deve;
• Não tem vida saudável;
• Provoca estresse, angústia;
• Contribui para não se ser qualidade de vida;
• Não se educa plenamente.

• Acomodação da população que não 
reivindica e não cobra.

• Desvalorização e falta de conscientização 
da importância do lazer para a vida.

Desmotivação  e desinteresse da 
população

• Desaparecimento das manifestações 
culturais; da própria identidade cultural.

• Desvalorização, falta de apoio e incentivo;
• Ausência de um projeto educativo, que 

atenda as peculiaridades regionais;
• Falta de opções de lazer;
• Influências de outras culturas

Desinteresse por esportes.

• Drogas;
• Alcoolismo;
• Prostituição;
• Criminalidade.
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• Visão limitada dos gestores;
• Má distribuição dos recursos financeiros. Projeto pontual restrito ao local.

• Desmotivação da cultura local;
• Envolvimento nas drogas (criminalidade, 

alcoolismo e prostituição).

• A População não valoriza a sua própria 
cultura

Falta de apoio da sociedade e poder 
local no desenvolvimento das 

atividades

• Os artistas e artesãos locais não dispõe de 
recursos financeiros para as atividades 

• Auto discriminação dos artistas e artesãos 
locais

• Descrédito no potencial cultural da região

• A Gestão cultural esta desestruturada 
(local e regional). 

Falta de espaços e equipamentos
  Espaços e equipamento 

inadequados

• Falta de interlização entre cultura, educação, 
saúde e meio ambiente

• Falta de informações sobre a história cultural 
nas escolas

• Desvalorização do patrimônio cultural, dos 
artistas e suas atividades

• Falta de atividades culturais que dispertem o 
interesse jovial valorizando-as

• A fragilidade de organização dos grupos 
locais e regionais

Os artistas e artesãos não têm 
acesso a capacitação

• Falta de palestras de incentivos 
• As comunidades, aos próprios artistas e aos 

adolescentes e jovens.  
•

• Centralização das Informações, pelos 
gestores sobre as atividades culturais

As atividades culturais não são 
divulgadas (local, estadual,  

nacional)

• Falta de participação da comunidade
• Os comerciantes não apóiam as iniciativas 

culturais.

• Falta de organização e parceria dos que 
fazem cultura

• A Secretaria de Cultural não promover 
eventos culturais

• “Falta capacitação dos administradores das 
entidades ligadas à cultura”

Descaso por parte da administração

• A sociedade não tem oportunidade de 
desenvolver a verdadeira cultura

• Deixar de divulgar a verdadeira cultura 
regional

• Pessoas desmotivadas, para o 
desenvolvimento cultural
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• Comunidade não  se organiza para 
reivindicar seus direitos.”

• Faltam pessoas qualificadas para desenvolver 
a cultura

• A Cultura regional perde espaço para a 
cultura de fora Desvalorização da cultural regional

• “O povo fica sem identidade cultural devido o 
descaso”

• Falta de valorização dos valores da terra
• Incentivos aos jovens

• Ausência da um local com prof. preparados 
para instruir a população 

• Falta de proposta cultural que coincida com 
a realidade cultural da região

Qualificação profissional pouca e 
inadequada

• Cultura está faltando apoio para estas devidas 
áreas

• Desvalorização das potencialidades culturais 
da região

• Existe uma escassez de equipamentos para 
desenvolver a cultura

• A má distribuição das verbas destinadas à 
cultura

A infra-estrutura não atende às 
necessidades da população

• A perda da identidade cultural da região
• A região não dispõe de infra-estrutura para 

médios e grandes eventos culturais
• Desconhecimento do potencial cultural pela 

sociedade
• Desconhecimento dos acontecimentos 

culturais regionais
• Dependência da população em relação ao 

poder público

Desvalorização da cultura, história,  
pelo poder público e sociedade civil

• Baixa estima/Desconhecimento da cultura 
tradicional

• Importação da cultura

• Ausência da política prática direcionada 
para valorização cultural regional

• Desconhecimento por parte dos gestores 
da importância real da cultura como 
potencial nacional e regional

• Carência de projetos culturais
• Planejamento inadequada

Desintegração na atuação prática 
das gestões no campo cultural

• Desvalorização dos talentos
• Descontinuidade das atividades
• Comodismo
• Desvalorização da cultura
• Alienação
• Investimentos inadequados
•

• Despreparo das pessoas que elaboram os Os projetos político-pedagógicos • O envio não contempla a identidade cultural 
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projetos, em relação ao sentido da cultura
• Resistência por professores ao processo 

de mudança

trabalham a questão da cultura 
apenas um complemento da 

educação formal

do aluno
• A comunidade escolar não se reconhece 

enquanto sujeito cultural capaz de interferir na 
própria realidade

• Desvalorização da cultura no ambiente 
escolar

• A população não tem conhecimento do seu 
potencial histórico-cultural

• Ausência de uma política voltada para a 
valorização da cultural local

• Recursos mal aplicados
• Falta de incentivo por parte do poder 

público

A região não dispõe de infra-
estrutura adequada de lazer cultural 

para a população

• Desaparecimento das culturas regionais
• Jovens alienados 
• Jovens envolvidos com drogas
• Pouca perspectiva de vida

Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento da Cultural, no Semi-árido

Cultura
Eixos Ações Propostas

Construção do 
Desenvolvimento Cultural do 

Semi-Árido

• 1º ANO:  Proposta de projetos culturais que trabalhem todas as potencialidades regionais, integrando 
todos os municípios.

• 2º ANO: Construção de um ginásio poliesportivo com piscina, para realizar todas as modalidades 
esportivas de jogos, danças, shows, exposições culturais, de pinturas e apresentações e com 
lançamentos artísticos.

• 3º ANO: Proposta de restauração de um prédio sem nenhuma utilidade (nos municípios), para 
funcionamento de um centro artesanal.

• 4º ANO:  Propomos a criação de uma biblioteca pública e laboratórios equipados, para suprir as 
necessidades de todos os níveis e modalidades de ensino inclusive superior (garantia do espaço 
físico – prefeitura).
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EM BUSCA DO ELO PERDIDO: 
Resgatando a Identidade 

Cultural

• Elaboração de um planejamento cultural plurianual – regional e municipal
• Catalogação de potencialidades para a criação de banco de dados;
• Definição de um organograma da Secretaria de Educação de cada município prevendo a existência 

de recursos específicos para o departamento de cultura e inter-relação entre outras secretarias;
• Reunião com representantes de comunidades diferenciadas para estudo e elaboração de propostas 

para o desenvolvimento cultural de regiões específicas (planejamento);
• Elaboração técnica do projeto prevendo:
• Trabalho no campo lingüístico;
• Oficinas artesanais;
• Criação de grupos de danças folclóricas e organogramas de apresentações;
• Festas juninas;
• Festival de talentos;
• Música;
• Esquetes teatrais, jogos populares, poesia, coreografias, pintura, dama, futebol, etc.
• Exposições de fotos (personalidades locais, espécies vegetais e animais, com seus respectivos 

históricos);
• Feiras (amostras de formas de utilidades práticas de alguns potenciais);
• Fundação de espaço físico para sediar uma casa de cultura;
• Acervo de objetos antigos (contrato de comodato) para criação de museu;
• Concurso de pratos típicos;
• Programas educativos em rádio comunitária (receitas culinárias e remédios caseiros, campanhas de 

arborização, poesia, etc.);
• Oficina para reciclagem de brinquedos (e brinquedos cantados entre outros);
• Organograma de visitas a fábricas, sítios arqueológicos, cidades históricas, etc;
• Lançamento de livros de autores locais;
• Incentivo (apoio) às festas religiosas;
• Festa de culturas agrícolas (milho, caju, etc.);
• Criação de grupos de teatro;
• Biblioteca, laboratórios, etc (criação e/ou revitalização).
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Fortalecimento da identidade 
cultural da região

• Formação de um grupo multiplicador, envolvido com a cultura da região.
• Garantir a formação e capacitação do grupo para atuar com eficiência na região.
• Formação e capacitação de jovens nas comunidades (líderes comunitários)
• Criar incentivos (fiscais, publicitários, etc).
• Para investimentos na área cultural da região.
• Criar programas educacionais e atividades que viabilizem o conhecimento e a valorização da cultura 

regional.
• Promover atividades culturais
• Resgatar as festas tradicionais (organizar e divulgar um calendário anual).
• O “grupo cultural” estaria responsável pela divulgação de informações nos diversos meios de 

comunicação.
• Desenvolver projetos de capacitação que respeite o modo de vida da população (diferenças culturais)

Resgate da identidade cultural 
da região de Valença

• Construir um centro cultural-regional voltado diretamente à cultura da região
• Reconhecido como entidade pública para receber recursos federais, estaduais e municipais.
• Com uma diretoria formada, um Conselho Fiscal participativo e dedicados à cultura da região.
• Propormos empenho na realização de eventos culturais, resgatando as novas origens.
• Propormos que se promovam feiras e eventos onde se possa expor as atividades culturais e 

artesanais.

Implantação de uma gestão de 
valorização das 

potencialidades locais. 

• Criar um conselho cultural para a região, valorizando e explorando, assim, as nossas potencialidades.
• Que a Secretaria da Cultura faça com seja sejam respeitados os nossos valores e que, possamos 

opinar nela.
• Pessoas capacitadas, em desenvolver a nossa verdadeira cultura folclórica, religiosa, artesanal, 

envolvendo escolas públicas e privadas.
• Elaborar um plano cultural que recupere as raízes culturais de cada região
• Que as Secretarias de Cultura Municipal e Estadual envolva associações, sociedade civil organizada, 

igreja, instituições na elaboração do plano cultural da região.

RESGATE DA IDENTIDADE 
CULTURAL

• Formar uma comissão constituída por pessoas que participam da conferência para acompanhar a 
elaboração e execução do Plano Cultural Regional.

• Promover eventos para que haja conscientização dos valores culturais.
• Organização de grupos culturais, para que haja valorização das potencialidade.
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• Investimento do poder público e incentivo para que haja desenvolvimento cultural.
• Promover eventos para aproveitar as potencialidades culturais em locais ou regionais.
• Publicar em meios de comunicação as potencialidades locais e regionais.
• Elaboração de um plano gestor adequado a cada região com projetos viáveis colhidas na base.
• Capacitação e incentivo
• Investimentos.
• Apoio à comercialização.
• Difusão da cultura local.
• Viabilização de infra-estrutura adequada.
• Participação de grupos organizados da sociedade civil identificados com a cultura na elaboração do 

projeto político-pedagógico e na sua implementação.
• Desenvolver ações que levem ao desenvolvimento das relações humanas.
• Divulgação da “realização” e da “importância” dos movimentos culturais (rádios, escolas, boca a 

boca)
• Fiscalização (realizada por pessoas ligadas aos movimentos da comunidade) da aplicação dos 

recursos.
• Resgate cultural regional, como (reisado, São Gonçalo, repentista, músicas, etc.)
• Mobilização da população civil, através de movimentos de  fácil acesso e que causam “impacto”.
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Dimensão: Desenvolvimento Político-Institucional

Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão Político-Institucional

Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• Não há exigência normativa sobre pré-
requisitos para gestor público 

Gestor público com perfil  
inadequado para atendimento 
aos interesses da comunidade

• A gestão publica não atende aos interesses da 
coletividade;

• Favorece a corrupção, a improbidade 
administrativa.

• Não valorização do conhecimento da 
comunidade e das pessoas

• Os gestores não obedecem à legislação 
vigente

• Falta de ética e compromisso com gestão 
pública

• A sociedade não está organizada para 
participar  das decisões na definição de 
suas prioridades;

Não há transparência na 
gestão dos recursos públicos

• Apropriação privada dos bens públicos e da gestão 
publica

• Os gestores não disponibilizam as informações 
para a população

• Nepotismo, assistencialismo, privilégio de uma 
minoria

• Baixa  qualidade dos serviços públicos

• Processo histórico do funcionamento do 
estado

• Falta de conscientização de cultura política 
de controle da sociedade

Gestão publica centralizada, 
autoritária e partidária

• Mau gerenciamento dos recursos públicos
• Desinteresse político
• Não exercício do  planejamento participativo;
• Desvio das ações a serem desenvolvidas

• Manipulação política na definição dos 
conselhos e de dirigentes de associações

• Não há  informação e capacitação das 
lideranças, dos conselheiros e das 
associações

Conselhos e associações não 
funcionam

• A má utilização dos recursos disponíveis;
• A comunicação sem informação favorece a 

manipulação
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• Não há mecanismos para dotar a 
população de informações e para orientar 
as ações administrativas 

Falta de transparência nas 
ações administrativas  e na 

aplicação dos recursos 
públicos.

• A população não tem acesso às informações para 
tomar decisões sobre as ações de seu interesse

• Os conselhos desconhecem suas funções 
e a realidade do seu município

• Poder de decisão da administração pública 
centralizada na pessoa do gestor público

Ingerência do prefeito na 
escolha dos representantes 

dos conselhos comunitários.

• Os conselhos não representam os interesses da 
população;

• Apropriação privada dos bens e recursos públicos;
• Nomeação de gestores públicos sem a devida 

qualificação.

• A população desconhece seus direitos e 
deveres enquanto cidadã

População não é ouvida e não 
participa das discussões de 
seus problemas/ interesses

• Manipulação das associações pelos gestores 
públicos

• Baixa escolaridade da população;
• Falta de compromisso do gestor público 

com os interesses coletivos
• O gestor público não está capacitado para 

exercer suas funções
• Baixo nível econômico da população e de 

acesso à informação
• Predominância da visão partidária na 

relação entre Governo Estadual e 
Municípios.

Má gestão pública 
governamental

• Administradores que beneficiam interesses 
privados

• Má distribuição dos recursos públicos;
• Comércio de voto
• Atraso no desenvolvimento dos municípios: 

desenvolvimento desigual.

• Valorização do serviço privado em 
detrimento do serviço público.

Não valorização do servidor 
público

• Baixa remuneração dos servidores públicos
• Servidores públicos não estão capacitados

• Predomina o exercício da política do favor Falta de exercício da • Os vereadores são comprados pelo poder 
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e da compra do voto
• Pouca consciência política da população.

autonomia das câmaras 
municipais.

executivo
• Atuação de vereadores em benefício de reduto 

eleitoral;
• Fraca atuação das Câmaras Municipais.

• A não aplicação dos critérios na indicação 
dos conselheiros;

• Comunidade desinformada sobre as 
funções dos conselhos e papel dos 
conselheiros.

Má atuação dos conselhos

• Vereadores atuam defendendo seus interesses 
particulares;

• Não é garantida a participação da sociedade nos 
conselhos;

• Falta de articulação entre os conselhos
• Não  participação dos associados nos 

problemas das organizações
• Os associados não participam das 

organizações.
• A sociedade não participa do planejamento 

do desenvolvimento do Estado.

Continuísmo na direção das 
organizações

Falta de diálogo entre o poder 
público e sociedade.

• Atraso no desenvolvimento da entidade
• A má gestão nas organizações
• Os planos governamentais não atendem às 

prioridades da população.

• Cultura sócio-política e econômica 
dominadora

• Cultura individualista predomina na 
sociedade

• Educação ineficiente

Centralização do Poder Público

• A População não se sente sujeito das ações 
gestoras, embora já existam mecanismos de 
participação

• Relação de dependência em todos os níveis de 
gestão

• As lideranças não estão preparadas para 
exercer seu papel

Conflitos partidários na gestão 
das políticas públicas 

estaduais e municipais

• Individualização das ações em todos os níveis 
organizacionais

• A administração e o gerenciamento das políticas 
públicas não são transparentes

• Discriminação da região do semi-árido em relação 
ao cenário estadual e federal.

• Descontinuidade das ações em função das 
questões político-partidárias.

• Secretários municipais não atuam com autonomia.
• Conflitos de competências na gestão pública
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• Ingerência  do poder público na formação 
dos Conselhos

• Conselheiros sem compromisso com a sua 
função

• Não há formação nem informação para os 
membros dos conselhos

• Modelo paternalista

Conselhos são ineficientes

• Inadequação na formação dos Conselhos
• Continuidade do modelo e/ou grupo no poder
• Perda de credibilidade e de identidade dos 

conselhos
• Má prestação de Serviços Públicos
• Desestruturação do Conselho

Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento Político-Institucional, no Semi-árido

Eixos Ações Propostas
Gestão do Poder Público • Normatizar  pré-requisitos para preenchimento dos cargos nomeados

• Capacitação dos gestores públicos para o exercício de suas atividades
• Treinamento do corpo técnico em gestão pública
• Montar um sistema de informação e divulgação sobre o conjunto de ações públicas (projetos, convênios, 

programas), das esferas federal, estadual e municipal, direcionando para a região e fazer chegar até o 
detalhamento municipal, acesso dos municípios componentes da região;

• Realizar reunião de planejamento e de avaliação da gestão pública, a participação do poder público e da 
sociedade organizada  

• Acionar a Promotoria Pública para que efetivamente faça a observação da lei Difusão das informações 
dos poderes público federal, estadual e municipal junto aos organizadores da sociedade

• Ações educativas para concretização dos valores éticos e compromisso com as funções públicas
• Poder público local priorizar as competências profissionais do seu município ou região
• Promover ações articuladas entre governo e sociedade civil,  que possibilitem a conscientização da 

população para a importância da participação popular responsável na gestão pública (encontros, 
seminários e assembléias)

• Chamar a população para debater suas necessidades para se definir de forma conjunta as prioridades
• Participação popular na elaboração do orçamento municipal
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• Instituir o planejamento participativo na elaboração do plano de desenvolvimento Municipal / Regional
• Melhorar o gerenciamento das políticas públicas da educação: qualidade de ensino, acesso à escola, 

infraestrutura e valorização do magistério
• Criar lei que determine aos gestores eleitos, a participação em curso sobre direitos e deveres do gestor 

público
• Implementar programas de geração de emprego e renda, buscando parceria com o setor privado
• Governo estabelecer convênios com rádios comunitárias e outros meios de comunicação nos municípios 

para divulgar as ações de interesse da população implementadas pelo Estado
• Garantir o acesso ao serviço público somente através de concurso público
• Qualificação gerencial e profissional do servidor público
• Estabelecer planos de cargo e salários para o servidor público
• Realização de audiências nas câmaras municipais para discussão dos projetos com a sociedade
• Garantir o cumprimento da Lei orgânica, nas ações desenvolvidas pelas Câmaras
• Estabelecer no regimento das câmaras municipais a obrigatoriedade da divulgação periódica das ações 

dos vereadores
• Incluir a gestão participativa em todos os níveis da educação através da elaboração dos planos municipais 

de ensino, das diretrizes regionais da educação, como também com eleições diretas para cargos de 
direção e coordenação

• Substituir programas assistencialistas por ações concretas de geração de empregos, visando as 
potencialidades locais, através da elaboração de um plano regional de desenvolvimento

• Programas de capacitação e reorganização institucional  institucional  (público e privado) com vistas à 
gestão participativa 

• Criação de uma rede de informações através das rádios comunitárias para divulgação das ações 
governamentais (regional e estadual) e de outros órgãos ou entidades

• Colocar todas as ações já expostas, nesta e nas outras salas temáticas, em prática

Gestão dos Conselhos 
Municipais

• Implantar processos de participação para o planejamento participativo;
• Articulação constante entre os diversos poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, organizados para 

estabelecer ações conjuntas de interesse popular e social
• Realizações de intercâmbio de experiências entre grupos produtivos através de processo de capacitação 

coletiva.
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• Promover campanhas de esclarecimento sobre o papel e atribuições dos conselhos comunitários, através 
de divulgação em programa de rádio, reuniões e encontros

• Curso de capacitação para entidades e conselheiros
• Definir mecanismos que garantam a participação popular na definição dos representantes que vão compor 

os conselhos municipais
• Capacitação dos conselhos a cargo do ministério competente
• Criação de instrumentos de fiscalização das ações de governo composto exclusivamente pela sociedade 

civil
• Realização de Assembléia para eleição de Conselheiros
• Promover a capacitação dos Conselheiros Indicados
• Criar espaços de discussão nas entidades sobre o regimento interno dos conselhos
• Realizar seminários e campanhas de divulgação para tornar publico o papel dos Conselhos
• Programas de sensibilização e esclarecimentos da população sobre a importância dos conselhos, suas 

atribuições, nível de atuação etc., através de debates, palestras, fóruns, conferências.
• Programas de sensibilização da sociedade através de cursos, palestras, seminários para o fortalecimento 

do conceito de cidadania através da clareza dos seus direitos e deveres
• Ações de estímulo à participação popular nas decisões das ações governamentais através do orçamento 

participativo, sessões das Câmaras, audiências públicas, etc.
• Capacitação organizacional e promoção do acesso à informação através de programas radiofônicos
• Identificação e divulgação de experiências positivas na gestão de instituições.
• Apoio à criação de novas instituições que defendam as comunidades

Gestão das Organizações 
Sociais

• Programa e projetos de responsabilidades de associação deve contemplar a capacitação dos sócios sobre 
participação popular e o papel da associação no desenvolvimento da consciência política para o 
desenvolvimento local.

• Trabalho de educação e conscientização da população quanto aos seus direitos e deveres
• Conscientização/ definição do que é papel do Estado e o que é papel do cidadão
• Promover o fortalecimento das organizações através de cursos de capacitação
• Criar mecanismos de divulgação do estatuto das organizações para os associados
• Realizar plenárias nos municípios para garantir a participação da sociedade no planejamento e no 

orçamento;
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• Execução de prioridades definidas nas conferencias regionais em todos os municípios;
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Dimensão: Desenvolvimento Ambiental

Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão Ambiental

Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• Falta de controle. (canos estourados, má 
conservação da tubulação).

Inexistência de infra-estrutura de 
captação e armazenamento de 

água. (barragens, barreiros, 
cisternas)

• Perfuração indiscriminado de poços.
• Falta de água, mortandade de animais, 

doença. 
• Consumo de água de má qualidade pelas 

comunidades. 
• Assistencialismo político
• Êxodo rural 
• Rebaixamento o lençol freático
• Salinização do solo.

• Falta de assistência técnica especializada 
ao semi-árido. 

• Falta de conhecimento sobre os problemas 
do desmatamento.

Produção inadequada as condições 
climáticas do semi-árido.

• Planejamento inadequado da produção. 
(agropecuária) 

• Baixa produtividade de alimento 
• Falta de conhecimentos sobre os problemas 

causados pelo desmatamento.

• As gestões municipais não priorização o 
acesso a recursos para saneamento básico 
e o lixo.

Ausência de política, saneamento 
básico na esfera Federal, Estadual e 

Municipal. (Urbano E Rural)

• Carência de infra-estrutura de  saneamento 
básico. (Urbano e Rural) 

• Doenças, aumento das internações, queda da 
qualidade de vida. 

• Poluição dos recursos hídricos e degradação 
dos recursos naturais. 

• Gastos elevados em saúde levando a falta de 
recursos em outras áreas. 
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• Ineficiência dos órgãos fiscalizadores 
• Ausência da aplicação ao receituário 

agronômico (uso e manejo). 
• Falta de conhecimento sobre tecnologias 

alternativas. (manejo integrado de pragas) 
• Falta de controle na comercialização dos 

produtos . (cadastro dos pontos de venda)

Uso de agrotóxicos

• Indução a resistência de pragas e surgimento 
de novas.

• Contaminação do meio ambiente. (água, solo, 
animal, homem) 

• Aumento dos índices de mortalidade e 
invalidez de trabalhadores e consumidores.

• Modelo tradicional de preparação para o 
plantio

• A formação dos técnicos está dissociada 
da realidade

• Assistência técnica inadequada ou 
nenhuma

Utilização do fogo para preparação 
do solo e renovação de pastagens 

(Queimadas desordenadas)

• Desequilíbrio da temperatura
• Desaparecimento dos animais
• Erosão e perda de solo

• ?

Falta de saneamento básico: 
banheiros com fossas sépticas, 
tratamento da água e esgoto e 

tratamento do lixo

• Contaminação do solo, das águas e do meio 
ambiente

• Surgimento e aumento das doenças

• Devido se tornar mais rápido a limpa das 
culturas

• Porque a população desconhece o prejuízo 
que trás para o solo

• Devido a divulgação dos revendedores

Uso de agrotóxicos de forma 
inadequada e sem conhecimento

• Contaminação do solo, das águas e do meio 
ambiente

• Editoras com publicações voltadas para o 
sul e sudeste

• Falta disciplina sobre o meio ambiente
• Desvalorização do meio rural em relação 

ao meio urbano

Escolas com currículos fora da 
realidade

• Êxodo rural por conta do descrédito em 
relação à produção

• Desmatamento do ambiente natural Exploração exagerada da fauna, de • Desaparecimento de algumas espécies
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• A seca, necessidade de fonte de proteína
• Exploração da caça para fins comerciais

maneira desordenada e sem 
informações

• Ameaça de extinção

• Uso das áreas desmatadas para cultivo de 
forragens

• Aproveitamento das áreas úmidas para 
agricultura

• Desmatamento das florestas para retirada 
de madeira para construção de cercas e 
serrarias

Desmatamento em geral, e em 
especial das margens dos riachos e 

nascentes (matas ciliares)

• Encarecimento da matéria prima (madeira)
• Mudança da composição vegetal
• A morte de rios riachos e olhos d’água
• Assoreamento

• ?
Falta de prioridade para o setor 

primário
• Sucateamento das instituições de Assistência 

Técnica

• Muita terra concentrada em poucas mão
• Falta de conscientização
• Necessidade de trabalho

Exploração e uso inadequado do 
solo (agricultura e mineração)

• Surgimento de erosões
• Grandes erosões com soterramento de 

açudes e lagoas
• Empobrecimento dos solos

• Não existe um trabalho de 
conscientização/educativo capaz de 
alcançar as camadas mais populares

Desconhecimento dos 
instrumentos e legislação na gestão 

dos recursos naturais

• Obras de grande impacto ambiental trazendo 
efeito negativo

• Desmatamento das matas ciliares das 
cabeceiras.

Erosão nas cabeceiras do Rio 
Sambito e seus afluentes.

• Empobrecimento do solo;
• Assoreamento do rio;
• Extinção de fauna e flora.

• Falta de investimento;
• Administração pública prioriza o 

esgotamento sanitário.

Inexistência de sistema de 
esgotamento sanitário.

• Poluição (visual, solo, ar e água);
• Poliferação de insetos vetores de doenças;
• Aumento dos gastos públicos com saúde.

• As prefeituras não dispõem de recursos 
específicos para tratamento do lixo, contam 
apenas com o FPM;

• Administração inadequada dos recursos 

Sistema de coleta e tratamento do 
lixo insuficiente e inadequado 

(transporte inadequado, pessoal 

• Poluição (visual, solo, ar e água);
• Poliferação de insetos vetores de doenças;
• Aumento dos gastos públicos com saúde.
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disponíveis para coleta e tratamento do 
lixo;

• Pessoal da limpeza sem capacitação e 
sem conscientização com a questão 
ambiental;

• Tratamento do lixo fica em segundo plano 
em relação as outras necessidades dos 
municípios.

despreparado, horário de coleta 
inadequado, destino final do lixo 

impróprio, lixo a céu aberto e 
esgotos externos).

• Inexistência de critérios para perfuração de 
poços;

• Falta de consciência ambiental da 
população;

Desperdício de água (poços 
jorrantes, chafarizes públicos e uso 

doméstico).

• Destruição do lençol freático;
• Salinização dos solos.

• Necessidade de alimentação;
• Necessidade financeira;
• Desconhecimento da lei de preteção;
• Precariedade da fiscalização;
• Proibição de criatórios nas propriedades 

pelos donos das terras.

Caça e pesca predatórias
• Diminuição dos estoques;
• Extinção de espécies.

• Alimentação dos rebanhos;
• Prática da agricultura.

Queimadas desordenadas 
(queimadas em mata aberta).

• A morte e até extinção de animais silvestres e 
da flora;

• Poluição do ar, elevação da temperatura;
• Irregularidade da distribuição de chuvas 

(secas).
• Comercialização da madeira;
• Expansão da área agrícola;
• Desconhecimento da lei;
• Utilização da madeira para a produção da 

cerâmica;
• Exploração da areia grossa e seixo.

Desmatamento indiscriminado:
-desmatam áreas que não são 

usadas
-desmatamento das áreas de 

preservação.

• Extinção da fauna e da flora;
• Diminuição do oxigênio;
• Erosão dos solos da margem dos rios.
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• Não existem caminhos de comunicação;
• O artesão possui uma postura 

individualista.
• Não há incentivo ao artesanato.

Desunião e desorganização dos 
artesãos.

• Dificuldade de acesso ao crédito para 
artesãos.

• Produção isolada
• Baixa produtividade

• Instituições desestruturadas;
• Insuficiência de recursos humanos
• Desestímulo do corpo técnico existente

Insuficiência de técnicos 
capacitados – desinformação dos 

produtores rurais.

• Queimadas, má utilização do solo;
• Monocultura;
• Má qualidade do produto;
• Desequilíbrio da cadeia alimentar.

• Carência de informações
• Lucro com a seca

Exploração da biodiversidade para 
fins lucrativos.

• Aroeira e angico quase em extinção – mau 
uso não sustentável;

• Maniçoba extinta uso inadequado
• Caças predatórias

• Falta de informação adequada quanto ao 
lixo

• Fiscalização sem punição
• Falta de vontade do poder público 

(recursos)

Saneamento básico precário com 
relação ao lixo esgoto e água.

• Insuficiência no abastecimento de água;
• Destino inadequado do lixo;
• Falta de tratamento de água destinada ao rio.
• Doenças;
• Esgoto a céu aberto.

• Poluição da água por agrotóxicos
• Falta de ação fiscalizadora mais rígida 

(IBAMA);
• Deposição do lixo nos rios;
• Uso inadequado do solo;
• Desmatamento

Os recursos hídricos estão sendo 
depreciados.

• Assoreamento do rio Piauí;
• Poluição da água – açude
• Lagoa (Bonfim e Várzea Branca);
• Inutilização dos recursos hídricos.

• Educação não contextualizada;
• Ausência de políticas públicas diferenciada 

para a realidade do semi-árido.

Política educacional inadequada 
(semi-árido)

• Desvalorização do bioma caatinga;
• Comodismo da população;
• Pouco conhecimento do Bioma caatinga;

• Ocupação territorial Má relação homem/natureza
• Redução da biodiversidade;
• Influência negativa na identidade cultural;
• Descaso político em relação ao semi-árido.
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• Falta de visão de futuro
• Desinformação
• Recursos humanos e financeiros 

insuficientes

Ineficiência das políticas públicas 
ambientais.

• Desconhecimento da legislação ambiental;
• Falta fiscalização;
• Falta de um órgão regional de meio ambiente.

• A população não concebeu a importância 
do potencial político existente em nossa 
região.

Desvalorização do turismo por 
parte da comunidade.

• Turismo (pouco explorado);
• Desvalorização dos Parques Nacionais
• Falta de oportunidade de emprego;
• Infra-estrutura insuficiente.

• Modelo agrícola voltado para o interesse 
externo.

Destruição do saber local em 
benefício de técnicas agrícolas.

• Uso de agrotóxico;
• Uso exaustivo dos recursos naturais;
• Maltratos para com os jumentos

Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento Ambiental, no Semi-árido

Eixos Ações Propostas
Lixo e Saneamento • Dotar as cidades de saneamento básico.

• Projeto coletivo do conjunto dos municípios do semi-árido.
• Consórcio de município para construção aterro sanitário, coleta seletiva, galpão de armazenagem e 

triagem.
• Orientação para tratamento do lixo na área rural. (fossas séptica)
• Rede coletora e lagoa de tratamento.
• Aproveitamento dos esgotos tratados para pequenas produções

Saneamento Básico • 1.º Ano
• Diagnosticar, condensar dados e elaborar projetos de implementação das políticas públicas.
• 2.º Ano
• Buscar recursos para aplicação, viabilização do projeto, planejamento.
• 3.º Ano
• Executar os projetos dentro do plano proposto (calçamento, esgoto, lixo, fossas sépticas).
• 4.º Ano
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• Manutenção e ampliação das ações propostas.

Uso de Agrotóxico • 1.º Ano
• Cadastrar as propriedades e os pontos de venda de agrotóxico.
• 1.º Ano
• Dotar o município de estrutura capaz de atender a demanda com assistência técnica, divulgação 

educativa, seminários.
• 2.º, 3.º, 4.º Ano
• Acompanhamento técnico do uso e aplicação ao agrotóxico, pelos órgãos competentes em parceria 

com os órgãos de pesquisa.
• 4.º Ano
• Avaliação das mudanças ocorridas no processo.

Uso Irracional Da Água 
(Recursos Hídricos)

Capacitação para convivência com o semi-árido
• 1.º Ano 
• Capacitação 
• Conscientização
• Planejamento 
• Parcerias (Órgãos: Federal, Estadual, Municipal, Privados, Ong, Sociedade Civil Organizada)
• Núcleo de capacidade e treinamento do pessoal (semi-árido)
• Aproveitando infra-estrutura já existente em Pio IX escola técnica agrícola abandonada 

Incentivo a caprinocultura a criação de animais adequados ao semi-árido
• 2.º Ano
• Centro de beneficiamento de produtos a base de ovinos, caprinocultura (Laticíneos, Carnes, Couros) 

substituição de bovinos por caprinos e ovinos.
Dotar o semi-árido de infra-estrutura hídrica adaptada à sua realidade

• 2.º, 3.º, 4.º Anos
• Construção de armazenamento de água nas regiões onde há escassez de água (cisternas, barreiros, 

barragens subterrâneas, poços profundos nas áreas de difícil acesso)
• Elaboração Proposta De Gestão Do Uso Das Águas Com Participação Da População/ Regional
• Criar Conselhos Ou Comissões Para Controle Social Do Uso Das Águas 
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Desmatamento Indiscriminado • 1.º Ano 
• Capacitação 
• Conscientização
• Planejamento 
• Parcerias (Órgãos: Federal, Estadual, Municipal, Privados, Ong, Sociedade Civil Organizada)
• Núcleo de capacidade e treinamento do pessoal (semi-árido)

Reflorestamento com plantas nativas
• 2.º, 3.º Anos
• Reflorestamento especialmente das matas ciliares e aves de preservação permanentes
• Reaproveitamento de áreas desmatadas com rotação de culturas.
• Recuperação das áreas degradadas

Gestão dos Recursos Naturais • Divulgação, Sensibilização e Capacitação sobre a legislação ambiental (1º ano) 
• Realização de um Diagnóstico Ambiental da região (1º ano)
• Adequação dos currículos escolares dentro da realidade do semi-árido (2º ano) 
• Reativação da Escola Agrícola de Oeiras (a nível de ensino médio/técnico) e expansão das Escolas 

Família Agrícolas (EFA) (2º ano) 
• Disciplinar o uso e a ocupação do solo (agricultura e mineração) aplicando as leis (3º ano)
• Constituição do(s) Comitê(s) Gestor(es) das micro-bacias da região (1º ano) 
• Aplicação do Receituário Agronômico (2º ano)

Saneamento básico • Recuperação das lagoas e açudes (1º ano)
• Melhoria habitacional (banheiros e fossas sépticas) no meio rural e esgotamento sanitário nos centros 

urbanos (lagoa de decantação) (1º ano)
• Serviço de coleta, destinação e tratamento do lixo (doméstico e hospitalar), com atenção especial 

para embalagens de agrotóxicos (do 1º ao 4º)

Assistência Técnica • Reestruturação da Assistência Técnica na região, com contratação de novos técnicos 
(concurso/convênio), reciclagem de conhecimento para os técnicos e a infra-estrutura de trabalho (do 
1º ao 4º)

• Desenvolvimento de tecnologias apropriadas à região semi-árida e ao perfil dos produtores (do 1º ao 
4º) 

• Introdução de tecnologias alternativas na produção (palha de carnaúba, estrume animal, plantio em 
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curva de nível, variedades de sementes precoses, etc.) (1º ano) 
• Campanha de preservação ambiental (1º ano)

Erosão • 1º ano
• Conscientização ambiental para a população ribeirinha e geral;
• Criação de um conselho ambiental que trabalhe em parceria com IBAMA, INCRA, secretarias de 

Agricultura, Meio Ambiente e Saúde. 
• 2º ano
• Recuperação e conservação das margens dos rios através do reflorestamento (envolver o poder 

públicos e sociedade). 
• 3º ano
• Intensificação da fiscalização ambiental, aproveitando as pessoas capacitadas da região. 
• 4º ano
• Aplicação de penas ao crimes ambientais;
• Utilização dos recursos das “penas” (multas) no investimento de recuperação ambiental; 

Saneamento básico • 1º ano
• Elaboração de uma política estadual de saneamento básico;
• 2º ano
• Levantamento de sistemas alternativos de saneamento básico que se adequem a realidade da região 

(sistema comunitários).
• 3º ano
• Construção de fossas sépticas. Esgoto interno. Lagoa de retenção. 
• 4º ano
• Aproveitamento dos resíduos para pequenas produções. 

Lixo • 1º ano
• Conscientização (em todas as esferas): política, econômica e social;
• Coleta seletiva;
• Capacitação dos garis;
• Placas educativas.
• 2º ano 
• Reciclagem do lixo (recicladora para microrregião);
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• Começar o processo de reciclagem pelas escolas. 
• 3º ano 
• Cobrança de multas por terrenos baldios;
• Fiscalização;
• Recursos das multas investidos na reciclagem.
• 4º ano
• Construção do aterro sanitário na microrregião valenciana (todos os municípios).

Água • 1º ano
• Conscientização da importância do não desperdiço da água potável;
• Controlar a vazão dos poços.
• 2º ano
• Fiscalizar a utilização da água dos poços;
• Aproveitar a água para produção em geral.

Caça e Pesca • 1º ano 
• Organização dos pescadores;
• Fiscalização;
• Campanhas de conscientização;
• Assistência técnica;
• Organização dos produtores sem terra junto ao Crédito Fundiário.
• 2º ano 
• Execução dos projetos de pisicultura;
• Projeto de apoio tecnológico a pesca e a comercialização do pescado;
• Projeto de produção e distribuição de alevinos para fomento da pisicultura na região;
• Intensificar a fiscalização do IBAMA em parceria com o governo estadual, municipal e ONGs.
• 3º ano 
• Desenvolvimento de um programa de incentivo a construção de reservatórios de águas para 

exploração da pisicultura;
• Execução de projetos.
• 4º ano 
• Programa de peixamento de reservatório (viveiros, açudes e barragens);
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• Manter um programa de assistência técnica.

Queimadas • 1º ano 
• Intensificar campanhas educativas de conscientização, através de palestra, rádio e televisão.
• 2º ano 
• Intensificar a fiscalização do IBAMA em parceria com o governo estadual municipal e ONGs.
• 3º ano 
• Incentivar a prática da agricultura orgânica.
• 4º ano 
• Desenvolver programa de tecnificação da agricultura com vistas a melhora r as áreas já desmatadas;
• Incentivar a pecuária semi-intensiva com o plantio de pastagens para engorda e criar animais em 

ambientes confinados.

Desmatamento • 1º ano 
• Intensificar campanhas educativas e de conscientização através de palestras, rádio e TV.
• 2º ano 
• Intensificar a fiscalização do IBAMA em parceria estadual, municipal e ONGs.
• 3º ano 
• Desenvolver projetos de reflorestamento de áreas degradadas nas margens dos rios atingidos pelo 

processo erosivo.
• 4º ano
• Montar e manter um programa de assistência técnica à agricultura familiar ou de subsistência com 

vistas ao aumento da produtividade agrícola e a melhor comercialização de seus produtos.

Educação Ambiental 
Contextualizada, Saneamento 

e Gestão dos Recursos 
Naturais

• Desenvolver programas que incentivem o artesanato, organizando os artesãos em cooperativa, 
fornecendo meios para a produção, divulgando e apoiando a comercialização através de um local;

• Dar incentivo ao corpo técnico existente e ampliar o quadro com profissionais qualificados;
• - viabilizar condições para órgãos de apoio ao agricultor.
• Sensibilização da população;
• - Divulgação da legislação ambiental.
• Infrigir multas a pessoas infratoras.
• Sensibilização da população;
• Implementação de sistema de coleta de tratamento e destinação adequada do lixo / aproveitamento;
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• Construções de fossas sépticas Lagoa de decantação.
• Orientação de técnicos agrícolas junto aos agricultores para uso correto do solo.;
• Controle da coleta e destinação final do lixo (aterro sanitário);
• Ações fiscalizadoras através dos órgãos governamentais;
• Reflorestamento da mata ciliar dos rios;
• Sensibilização da população através da educação ambiental.
• Construir e implementar uma política educacional diferenciada para o semi-árido.
• Construir e implementar uma política educacional diferenciada para o semi-árido.
• Implementação de políticas públicas, priorizando a busca de um modelo de desenvolvimento 

sustentável na gestão dos recursos naturais (a partir do 1º ano).
• Sensibilizar a população sobre a importância do turismo.
• realização de palestra e seminários com a finalidade de sensibilizar a população para a importância 

do potencial turístico da região e como utilizá-lo de maneira ecologicamente correta;
• inserir na educação escolar o turismo regional.
• Utilizar o jumento como transporte turístico nos Parques Nacionais.
• Investir na exploração racional das potencialidades locais para atender o alto consumo;
• Resgatar e valorizar o saber local.
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Dimensão: Desenvolvimento das Cidades

Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão do Desenvolvimento das Cidades

Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• Desvalorização da participação popular 
nas gestões públicas;

• - cultura de ”descuido” com o meio 
ambiente (lixo..);

• - falta de planejamento das ações públicas. 
Desenvolvimento das  cidades; 

• - falta de prioridade – compromisso dos 
gestores públicos; 

Ausência de serviços e/ou 
qualidade do saneamento, que 

inclui: calçamento, esgotamento 
sanitário, coleta e destinação do 

lixo; rede de abastecimento, 
tratamento e distribuição de 

água;

•  - Manifestação de doenças (verminoses e 
dengue);

• -  Mais gastos com a saúde (curativo);
• - degradação do meio ambiente;
• - Comprometimento dos leçóis freáticos 

(perfuração aleatória de poços);
• -   Poluição da água;

• - concentração da propriedade da terra;
• - Inexistência de uma política agrícola e 

agrária que garanta a permanência e a 
valorização  das pessoas no campo;

• - Inexistência de uma política habitacional 
voltada para a construção de moradias e 
melhoria habitacional; 

Moradia:  
-  Déficit habitacional; Condições 

insalubres de   
  habitabilidade

• baixa auto-estima dos cidadãos;
• -  Dependência da morada coletiva na família;
• -   Morar em áreas de risco;
• -  Desabrigo (crianças);
• - Mercantilização da moradia e da ocupação do 

solo;
• - Desestruturação familiar;
• -  Favelização;

• - Desarticulação das esferas 
governamentais;

• - Inexistência de uma política pública para 
a segurança;

- Má qualidade na prestação dos 
serviços de segurança;

• -  Insegurança; 
• -  Criminalidade; 
• -   Tráfico de drogas;
• -   Desigualdades;
• - Prostituição e delinqüência juvenil;
• - Empobrecimento dos municípios;
• - Isolamento (favorece assaltos/ refúgios de 
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infratores);

• - Cultura política: clientelista, eleitoreira e 
concentradora;

• - Má aplicação/ desvio de verbas públicas;
• - Morosidade nas decisões judiciais (ações 

de improbidade administrativa).  

- Estrutura física/ equipamento 
precário;

Infra-estrutura: falta de condições 
de acesso (estradas) para 

interligar os municípios; rede de 
distribuição elétrica insuficiente 

na zona urbana e rural;  
equipamentos comunitários de 
acesso aos serviços básicos: 
saúde, educação, segurança e 
lazer,e pouca pavimentação e 

transporte coletivo.

• - Aumento da mortalidade.
• - Aumento do índice de analfabetismo;
• -  Baixo IDH;
• - Dificuldade de escoamento da produção/ baixa 

produção;
• - dificuldade de acessoa qualificação 

profissional.

• Cultura política eleitoreira, conservadora e 
clientelista.

Centralização na ação 
governamental (Planejamento/ 

Execução/ Gestão).

• - Corrupção na política administrativa

• - Concentração de poder e decisão do 
gestores.

Ausência de Planejamento 
(Projetos e programas 

considerando o ordenamento do 
espaço urbano).

MORADIA: Déficit habitacional 
(Áreas construídas em encostas 
de morros e alagadiças; Formato 

• - Empobrecimento da sociedade (Campo/ 
Cidade).

70



Conferências Cenários Regionais

e condições das moradias nos 
conjuntos habitacionais e 

sanitárias;
LIXO: Precariedade na coleta e 

destinação inadequada 
(Degradação do meio ambiente)

AREAS (Terras): Sem o 
Cumprimento da função Social.

• Má aplicação dos recursos públicos 
(inversão de prioridades)

 Ausência de Políticas Públicas: 
Fome/miséria

• Corrupção e miséria

• Despreparo na elaboração de 
conteúdos/desqualificação na intervenção 
social

 Infra-estrutura: Ausência ou 
precariedade de condições de 

acesso (estradas) para interligar 
os municípios.

• Exclusão social

• Má distribuição de renda
• Modelo de produção capitalista (mercado 

externo)
• Ineficiência na política agrícola/agrária 

(burocrática)
• Falta de decisão política e de habilidade na 

aquisição de recursos
• Falta de investimentos financeiros para 

construção de moradias
• Falta do compromisso administrativo e da 

sociedade em cobrar
• Falta política agrícola/agrária para as 

 Êxodo rural

• Moradia:  falta privacidade, espaço físico 
inadequado para a família,

• Lixo: proliferação de pragas e doenças, 
degradação do meio ambiente;

• Terras/água: não contribui para o aumento da 
produção e produtividade/não geração de 
trabalho (mão de obra) e riquezas;

• Pobreza;
• Desemprego;
• Fome/miséria: baixa produtividade contribui para 

prostituição, violência, tráfico;
• Baixa capacidade intelectual;
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pessoas do campo
• Ineficiência dos programas e dificuldade de 

acesso ao crédito

• Ausência e/ou  precárias condições de acesso 
de estradas;

• Dificuldade no escoamento da produção e no 
Intercâmbio tecnológico;

• Perdas de receitas públicas;
• Êxodo rural: inchamento dos grandes centros;
• Surgimento de cativeiros humanos 

(cortiços/favelas);
• Aumento da pobreza urbana.

• - Falta de Planejamento/ Política tradicional 
(Clientelista, paternalista e monopolista);

• Desinteresse do poder publico/ 
Desconhecimento geográfico;

• Falta de recursos/ Burocracia.

Ausência de Planejamento 
Urbano:

- Esgotos a céu aberto;
- Inexistência e/ou má qualidade 

do calçamento;
- Deficiência na coleta, 

aproveitamento e destinação do 
lixo;

- Precariedade no abastecimento 
de água

• Descaracterização do espaço urbano;
• Desconforto no trafego dos transportes e 

veículos/ Causa a proliferação de urubus no 
espaço urbano;

• Má qualidade de vida/ Problemas de saúde - , 
verminose e dengue.

• - Falta de incentivo ao turismo/ Falta de 
ação do poder publico.

Habitação: Déficit habitacional,  
Condições precárias de moradia, 

Especulação imobiliária.
Infra- Estrutura “alternativa” nas 

áreas com vocações 
ecoturisticas e de lazer: Esporte, 

• - Carência no serviço publico (Obras 
inacabadas).
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musica, etc.
Descontinuidade na construção 

de obras públicas de Infra-  
Estrutura urbana e Rural.

• Desvio de verbas publicas (obras 
inacabadas);

• Falta aplicação dos recursos/ 
Descompromisso com políticas 
relacionadas a estradas;

• Faltam estradas e transportes.

Ausência de estradas para 
interligar os municípios;
Condições precárias das 

estradas existentes;
Falta de acesso entre as 
comunidades: Pontes;

Ausência de serviços de 
transportes interminicipais.

• - Maior custo para transporte no trajeto 
realizado/ Não escoamento da produção 
agrícola.

• - Falta de estações de energia/ Falta 
aplicação e manutenção das redes 
elétricas/ Transferencia de 
responsabilidade do serviço publico para o 
consumidor.

Energia: Prestação de serviço 
deficitária, Pouca abrangências 

na área rural
Precariedade nos serviços de 

telecomunicação.

• - Não utilização de máquinas de beneficiamento 
na produção/ Não irrigação do campo/ Mal 
funcionamento de bombas submersas/ Queima 
de eletrodomésticos.

• Falta de tecnologia adequada, incentivo e 
acompanhamento técnico;

• As condições climáticas da região e 
técnicas de manuseio;

• A falta de apoio, de associativismo e 
divulgação.

Baixa Produtividade agrícola;
Produção em quantidade e 

qualidade menor que o potencial 
agropecuário;

Pouco acesso ao mercado de 
comercialização da produção;

• - Produção agropecuária essencialmente de 
consumo.
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Produção agropecuária 
essencialmente de consumo;

Aproveitamento da produção de 
frutos de forma artezanal;

Inexistência de Infra- Estrutura de 
equipamentos agrícolas

• - Falta de trabalho/ Atividade de lazer/ 
Falta de ronda policial e estrutura 
(Equipamentos).

Desemprego;
Auto índice do roubos

Trafico e consumo de drogas;
Quadro reduzido de pessoal.

• - Prejuízos a comunidade (Dependência) 
Prostituição...

• - falta de prioridade/ Falta vontade política/ 
Falta profissionais especializados/ Falta de 
planejamento e profissionais na área;

- Educação: Aproveitamento 
inadequado ao quadro de 

pessoal/ Inadequação curricular/  
Infra- Estrutura precária.

• - Ensino inadequado e mal aproveitamento dos 
alunos.

- Saúde: Pouco acesso das 
comunidades à assistência 

medica/ Ausência de ambulância/ 
Não inclusão de profissionais da 
área social no quadro de pessoal 

(Psicólogos).

• - Impossibilidade a assistência do médico ao 
paciente gerando sua morte/ População carente 
de atendimento médico.
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Gestão
Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• Câmara de Vereadores Inoperantes;
• Sociedade Desarticulada;
• Impunidade dos Gestores;
• Inexistência do conselho de 

desenvolvimento do Município;

Centralização da Gestão Pública;

• -Ineficiência de políticas publicas;
• A má aplicação de políticas publicas;
• Inexistência de políticas de desenvolvimento;
• Fortalecimento da centralização;
• Ingerência na composição e funcionamento 

dos conselhos;
• Política Agrícola ineficiente;
• Concentração de terra;
• Inexistência de política de desenvolvimento 

urbano e rural.

Êxodo Rural.
• Crescimento desordenado das cidades;
• Ocupações irregulares/ Déficit habitacional;
• Migrações para centros urbanos.

Infra-estrutura
Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• Má conservação das BRs, PIs e Vicinais;
• Excesso de peso nos transportes de 

cargas;
• Pouca fiscalização;
• Má qualidade das obras de construção 

das estradas;

Precariedade das Estradas que 
interligam os municípios

• Comprometimento do potencial turístico da 
região;

• Aumento dos gastos na manutenção dos 
veículos;

• Isolamento dos municípios na questão social, 
rural e comercial;

• Diminuição do tempo de vida útil dos veículos;
• Auto índice do risco de acidentes e roubos;

• Falta de planejamento (Plano diretor);
• Ausência de educação ambiental e 

sanitária;
• Inexistência de aterro sanitário;
• Má utilização dos recursos públicos. 

Precariedade da infra- estrutura 
básica de saneamento: 

Inexistência de redes de esgoto/ 
Destinação inadequada do lixo/ 

• Contaminação de animais e pessoas;
• Degradação do meio ambiente;
• Auto índice de doenças;
• Comprometimento do potencial turístico.
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Déficit de unidade sanitária 
domiciliar.
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Serviços
Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• Pouca disponibilidade de água potável;
• Não priorização de elaboração de políticas 

para água;
• Falta de um plano de gerenciamento de 

água;
• Pouco investimento na captação/ 

tratamento/ distribuição;
• Baixa capacidade de investimento;

Precariedade do sistema de 
abastecimento de água: Captação/ 

tratamento/ Distribuição;

• Redução da capacidade produtiva da região;
• Baixa renda familiar por falta de água;
• Saúde comprometida pela escassez da água 

e pelo não tratamento;
• Comercialização da água com fins lucrativos 

(Carro pipa);

• Falta de energia na zona rural/ falta de 
aplicação de recursos;

• Lentidão no processo de eletrificação rural;

Oferta insuficiente de energia para 
atender a demanda;

Precariedade do sistema de 
distribuição de energia;

• Queima de aparelhos eletrodomésticos;
• Reduz a capacidade de investimentos;
• Atraso tecnológico;
• Agravamento do trato com a captação de 

água;

• Submissão da policia ao poder político;
• Sucateamento da estrutura de segurança.

Precariedade do sistema de 
segurança publica: Infra – 

Estrutura/ Captação de pessoal.

• Descredito;
• Aumento da violência;
• Insegurança.
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Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento das Cidades, no Semi-árido

Eixos Ações Propostas
SANEAMENTO • PARCERIA DAS INSTANCIAS DE GOVERNO (FEDERAL / ESTADUAL / MUNICIPAL);

• PARTICIPAÇÃO POPULAR NA DEFINIÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO;
• DOTAR OS MUNICÍPIOS COM INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA: POÇOS, CISTERNAS, AÇUDES 

BARRAGENS E ADUTORAS;
• APROVEITAMENTO DAS BARRAGENS JÁ EXISTENTES;
• AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA;
• MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES;
• CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

MORADIA • CRIAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE MORADIA;
• PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL (CAMPO/ CIDADE) INCLUINDO A DEFINIÇÃO DE 

ÁREA;
• CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (CAMPO / CIDADE);
• IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS  DE ASSENTAMENTOS RURAIS NAS  ÁREAS PÚBLICAS;
• CONTINUIDADE DAS AÇÕES.

INFRA-ESTRUTURA • CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS INTER-MUNICIPAIS/ ESTADUAIS;
• RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS EXISTENTES;
• ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS MUNICÍPIOS/ ESTADO NA CONSTRUÇÃO E 

RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS;
• EFETIVAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL JÁ EXISTENTES;
• CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO;
• MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DOS SERVIÇOS BÁSICOS: SAÚDE, 

EDUCAÇÃO SEGURANÇA, LAZER, PAVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE COLETIVO;
• INCENTIVAR/ PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES E LAZER.

SEGURANÇA • QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL/ MELHORIA SALARIAL;
• AMPLIAÇÃO DO QUADRO – CONCURSO PÚBLICO;
• IMPLEMENTAÇÃO/ EFETIVAÇÃO DO PROJETO POLÍCIA COMUNITÁRIA;
• GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (APARELHAMENTO).
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Centralização na ação 
governamental

• Criar possibilidades de qualificação, capacitação das organizações sociais na perspectiva de 
potencializar a participação popular;

• No planejamento
• Na gestão
• Na fiscalização da ação do governo
• Agir em parceria com os Movimentos Sociais e entre as instâncias de governo 

( municípios/estado/união)

Planejamento Urbano/Rural • 1º ano: Implementação e regulamentação do Estatuto da Cidade;
• A partir do 2º ano: Diagnosticar o déficit habitacional no espaço urbano e rural para fins de 

implementação da Política de Moradia;
• Implementação de Programas de assentamentos rurais, e construção de moradias populares e/ou 

melhoramentos na área urbana;
• Iniciar no 1ºano: Estabelecer parcerias (município/estado/união) nasa ações de saneamento: 

construção de aterro sanitário e reciclagem do lixo urbano em sintonia com a ação educativa

Fome – miséria/êxodo rural • Reforma agrária com estrutura e incentivos à produção e comercialização

Infra-estrutura: estradas,poços 
e eletrificação rural

• Melhoria das estradas existentes
• Construção de acesso intermunicipal
• Extensão da eletrificação rural

Saneamento/ Moradia/ Lazer: • Elaboração de um Plano de Governo onde a Sociedade Civil faça parte dele;
• Ampliação do sistema de abastecimento de água á população carente, com tarifas de baixo custo;
• Implantar um programa urbanitário com as diversas secretarias e órgãos e qualificação do quadro de 

pessoal desses segmentos;
• Buscar parcerias que promovam a desburocratização na aquisição dos recursos;
• Construção de casas populares e melhorias habitacionais;
• Construção de redes de esgoto (Médio prazo);
• Criação de secretarias (Culturais e Lazer, Obras);
• Construção de áreas de lazer equipadas e estruturadas;
• Construção de aterro sanitário (Médio Prazo);
• Potencializar mecanismos que possibilitem a transformação de executar as políticas públicas de 
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forma descentralizada.

Infra – Estrutura: Estradas/ 
Energia Elétrica:

• Priorizar – Imediato: Levantamento dos pólos de produção e índices populacionais priorizados;
• Energia Elétrica: 1º Ampliação das subestações e redes;
•  2º Ampliação da eletrificação no meio rural.
• Estradas e Pontes: 1º Construção e manutenção entre cidades;
• 2º Manutenção e construção de vicinais

Produção e Comercialização: • Implementação de uma política de produção que considere:
• Acompanhamento técnico;
• Selecionar sementes;
• Selecionar rebanho, reprodutores e matrizes;
• Calendário de vacinas;
• Melhoria nas estradas;
• Política cooperativista de valorização do produto;
• Financiamento/ Orientação/ Acompanhamento aos produtos;
•  Implantação de uma industria para beneficiamento das frutas regionais.

Serviços: Segurança/ Saúde/ 
Educação (Ação imediata/ 

Médio Prazo):

• Construção e/ ou recuperação de quadras esportivas;
• Incentivo às artes;
• Realização de campanhas educativas (Seminários e Palestras);
• Capacitação de pessoal/ Aquisição de equipamentos;
• Equipamentos para pequenas e medias cirurgias;
• Aquisição de ambulância para os municípios;
• Atendimento básico comunitário;
• Implantação de programas de saúde preventivos;
• Humanização da saúde (Capacitação e qualificação);
• Aquisição de um laboratório de analises para os municípios;
• Concurso público para segurança e saúde;
• Adequação do currículo escolar a realidade regional.

SERVIÇOS: (Água/ Energia/ 
Segurança):

• Desenvolver uma política de recursos hídricos abrangente, incluindo captação, tratamento e 
distribuição. Construindo adutoras, cisternas, açudes, poços, equipamentos de manutenção e 
conservação em curto e médio prazo;
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• Criar mecanismos para aplicação da Lei das Águas já existente, mobilizando os poderes Estadual e 
Municipal na divulgação e fiscalização do seu cumprimento;

• Ampliação da capacidade do sistema energético da região;
• Viabilizar outras fontes energéticas como energia solar para as comunidades mais distantes;
• Criar um plano de infra- estrutura das políticas como prédios, viaturas, Armamentos, e aumento do 

efetivo com a qualificação da corporação;
• Unificação das policias.

GESTÃO: • Auditoria do TCE (   );
• Potencializar os mecanismos de participação popular;
• Capacitação dos conselhos fiscalizadores (corpo administrativo – gestores);
• Políticas de capacitação e incentivos a agricultura familiar;
• Ação integrada Estado/ União na regularização fundiária e reforma agrária;
• Implementar infra- estrutura básica no campo.

INFRA – ESTRUTURA: • Parceria entre a União/ Estados (BRs) e Estados Municípios;
• Contratação/ Aquisição (RH) de maquinas e equipamentos para aplicação efetiva de ações 

permanentes;
• Estabelecer parcerias (consorcio) para construção de estradas interligando os municípios;
• Captar recursos no orçamento geral da união para implantação do saneamento básico;
• Implementar os instrumentos de planejamento e gestão urbana;
• Criar políticas de educação ambiental;
• Estimular e fortalecer a fiscalização e o controle na aplicação dos recursos públicos.
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Conferências da Região Meio-norte

Perfil dos Participantes nas Conferências do Meio Norte e Lista de municípios
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Conferência Regional Área População Dens. IDH Área População Dens. IDH
do Meio-norte (km²) Total Rural (%) Demog. (km²) Total Rural (%) Demog.

Municípios 52.853,0 1.483.633 417.149 28,1% 28,1 Municípios
1 Agricolândia 98,7 5.339 1.398 26,2% 54,1 0,390 34 Lagoa de São Francisco 182,9 5.797 4.113 71,0% 31,7 0,366
2 Água Branca 89,8 14.515 1.442 9,9% 161,6 0,425 35 Lagoa do Piauí 454,7 3.487 2.548 73,1% 7,7 0,352
3 Alto Longá 1.659,7 11.994 6.395 53,3% 7,2 0,356 36 Lagoinha do Piauí 62,0 2.233 1.199 53,7% 36,0 0,390
4 Altos 1.306,1 39.106 12.918 33,0% 29,9 0,403 37 Luzilândia 732,7 24.034 10.576 44,0% 32,8 0,324
5 Angical do Piauí 211,4 6.784 1.723 25,4% 32,1 0,469 38 Madeiro 176,4 6.768 4.224 62,4% 38,4 0,324
6 Assunção do Piauí 1.624,1 6.874 4.098 59,6% 4,2 0,340 39 Matias Olímpio 234,2 9.719 5.512 56,7% 41,5 0,322
7 Barras 1.767,9 40.893 22.085 54,0% 23,1 0,343 40 Miguel Alves 1.412,9 29.839 20.225 67,8% 21,1 0,351
8 Barro Duro 138,6 6.792 1.761 25,9% 49,0 0,404 41 Miguel Leão 99,9 1.368 621 45,4% 13,7 0,418
9 Batalha 1.547,0 24.133 16.203 67,1% 15,6 0,327 42 Milton Brandão 1.183,7 6.912 5.303 76,7% 5,8 0,366

10 Beneditinos 801,7 9.701 4.503 46,4% 12,1 0,352 43 Monsenhor Gil 557,0 10.300 5.430 52,7% 18,5 0,405
11 Boa Hora 338,7 5.154 4.128 80,1% 15,2 0,343 44 Morro do Chapéu do 299,2 6.012 4.276 71,1% 20,1 0,313
12 Boqueirão do Piauí 283,3 5.560 3.681 66,2% 19,6 0,451 45 N. Sra. de Nazaré 351,7 3.870 2.787 72,0% 11,0 0,451
13 Brasileira 905,7 7.364 4.437 60,3% 8,1 0,327 46 N. Sra. dos Remédios 339,1 7.207 4.501 62,5% 21,3 0,312
14 Buriti dos Montes 2.286,0 7.270 5.430 74,7% 3,2 0,377 47 Novo Santo Antônio 544,7 3.159 2.852 90,3% 5,8 0,356
15 Cabeceiras do Piauí 669,5 8.501 7.112 83,7% 12,7 0,343 48 Olho D`Água do Piauí 218,3 2.287 1.342 58,7% 10,5 0,404
16 Campo Largo do Piauí 434,2 5.737 4.693 81,8% 13,2 0,311 49 Palmeirais 1.359,6 12.158 7.780 64,0% 8,9 0,355
17 Campo Maior 1.657,1 43.129 11.206 26,0% 26,0 0,451 50 Passagem Franca do 1.014,4 4.187 1.880 44,9% 4,1 0,352
18 Capitão de Campos 533,0 10.044 4.394 43,7% 18,8 0,387 51 Pau D' Arco do Piauí s/inf s/inf s/inf s/inf s/inf s/inf
19 Castelo do Piauí 2.237,1 18.250 9.020 49,4% 8,2 0,377 52 Pedro II 1.948,5 36.126 15.260 42,2% 18,5 0,366
20 Cocal de Telha 313,8 4.249 2.018 47,5% 13,5 0,451 53 Piripiri 1.302,3 60.151 16.619 27,6% 46,2 0,429
21 Coivaras 584,7 3.500 2.631 75,2% 6,0 0,403 54 Porto 242,4 10.552 3.874 36,7% 43,5 0,311
22 Curralinhos 355,7 3.642 2.844 78,1% 10,2 0,355 55 Prata do Piauí 184,2 3.113 722 23,2% 16,9 0,363
23 Demerval Lobão 228,1 12.498 2.243 17,9% 54,8 0,432 56 Santa Cruz dos 1.016,1 3.333 1.597 47,9% 3,3 0,358
24 Domingos Mourão 832,8 4.283 3.334 77,8% 5,1 0,334 57 São Gonçalo do Piauí 135,4 4.248 984 23,2% 31,4 0,415
25 Esperantina 922,4 34.077 13.335 39,1% 36,9 0,397 58 São João da Fronteira 1.085,9 4.888 3.275 67,0% 4,5 0,386
26 Hugo Napoleão 277,8 3.705 758 20,5% 13,3 0,363 59 São João da Serra 954,9 6.683 3.513 52,6% 7,0 0,330
27 Jardim do Mulato 469,2 3.956 2.789 70,5% 8,4 0,379 60 São João do Arraial 199,4 5.734 3.414 59,5% 28,8 0,322
28 Jatobá do Piauí 647,5 4.282 3.625 84,7% 6,6 0,451 61 São Miguel do Tapuio 5.282,6 18.785 12.200 64,9% 3,6 0,340
29 Joaquim Pires 759,4 13.076 9.408 71,9% 17,2 0,313 62 São Pedro do Piauí 525,5 12.507 5.407 43,2% 23,8 0,405
30 Joca Marques 163,3 4.349 3.161 72,7% 26,6 0,324 63 Sigefredo Pacheco 988,4 9.004 6.705 74,5% 9,1 0,451
31 José de Freitas 1.632,7 32.821 14.747 44,9% 20,1 0,417 64 Sto Antônio dos 32,3 1.876 1.254 66,8% 58,1 0,415
32 Juazeiro do Piauí 838,5 4.495 3.522 78,4% 5,4 0,377 65 Teresina 1.672,5 714.583 37.885 5,3% 427,3 s/inf
33 Lagoa Alegre 266,7 6.850 4.512 65,9% 25,7 0,343 66 União 1.177,0 39.790 23.717 59,6% 33,8 0,381
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Dimensão: Desenvolvimento Econômico

Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão Econômica

Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• Concentração fundiária.
• Os produtores não se organizam para 

aquisição de terra por meio de crédito 
fundiário.

Trabalhador rural não tem terra.

•  Limitação de áreas para a produção.
•   Diminuição da produção.
•   Diminuição da receita estadual e municipal.
•   Impedimento para obter o crédito.
•   Subordinação ao proprietário.
•   Êxodo rural.

•  Inventário não concluído pelos altos 
custos processuais. 

O produtor rural não tem o registro 
da terra.

•   Problemas para a obtenção do crédito.

• Intervenção política partidária.
• Desestruturação do atual sistema 

EMATER.
A assistência técnica é deficiente.

•     Produtor desassistido.
•     Baixa produtividade.
•     Produto de baixa qualidade e com baixo 

preço.
•     Empobrecimento e erosão do solo
•     Falta de capacitação dos produtores.

•     Juros altos e muita exigência de 
documentos e de taxas pelos bancos.

•    Falta de titulo de posse da terra.
•     Unidade produtiva com infra-estrutura 

deficitária.

Difícil acesso ao crédito

•     O atual padrão tecnológico permanece 
inalterado, gerando a

• baixa produtividade, com produtos de baixa 
qualidade e com preços ruins.

•     Falta de armazéns.
•     Desorganização dos produtores.
•    Planejamento agrícola inadequado.
•    Estradas não trafegáveis.

Desorganização da comercialização 
e dificuldades para o escoamento 

dos produtos.

•     Baixo preço recebidos pelos produtos.
•      Inexistência de agroindústria.
•  Desestimulo a produção.
•     Perdas parciais da produção.
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•      Dependência do intermediário 
(atravessador).

•      O produtor não tem recursos para 
aquisição de maquinas e de implementos 
agrícolas.

•      Energia elétrica de baixa qualidade e 
monofásica.

•    Juros altos para o crédito.
•    Sementes de boa qualidade não são 

disponibilizadas.
•    Pequenas áreas cultivadas.
•   O manejo não é feito de forma correta.
•   Custos elevados de reprodutores com 

padrão
• Genético.

Baixo nível tecnológico da 
produção familiar e baixo padrão 

genético do rebanho.

•    Permanência das formas tradicionais de 
produção que não permitem uma melhor 
qualidade e valor do produto, gerando uma 
renda muito baixa para o produtor.  

•      Sanidade animal sem controle.

•      Estradas de péssima qualidade e 
intrafegáveis.

•     Energia elétrica de baixa qualidade e 
monofásica     

Infra-estrutura deficiente
•  Obstáculos para o escoamento da produção 

com perdas pós-colheita dos produtos e 
elevação dos custos para o produtor.

•     Produto não é valorizado.
•     A maior parte dos artesãos não está 

organizado.
•     Não existe uma política de assistência 

técnica e de capacitação para o artesão.

O artesão não tem conhecimento 
das linhas de crédito específicas 

para o artesanato.

•   Baixa qualidade do produto e sem 
competividade no mercado.

• Concentração fundiária.
• Não aplicação das leis trabalhista no 

campo.
O  acesso à terra é muito difícil.

• Êxodo rural.
• Desemprego.
• Violência no campo e na cidade.
• O acesso ao crédito é mais difícil.
• Mão-de-obra desvalorizada.
• Vazantes na posse de poucos.
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• Uma política pública para a assistência 
técnica e para  capacitação não tem 
prioridade.

• Carência de  extensionistas na área de 
piscicultura.

Assistência técnica deficiente

• Sucateamento do EMATER.
• Desconhecimento do produtor de seus 

direitos.
• Projetos para financiamentos são 

apresentados com valores defasados.
• Custos elevados para aquisição de boas 

matrizes de reprodutores.
• A rede de energia elétrica é monofásica.
• Quantidade insuficiente de sementes 

selecionadas
• Baixo nível educacional formal dos 

produtores.

 A produção agropecuária não 
utiliza novas tecnologias, 

apresentando uma produtividade 
muito baixa e produtos sem muito 

valor.

•  Baixa produtividade e qualidade do produto.

• Juros e taxas bancárias são elevadas.
• A não regularização fundiária, não 

concessão do título de terra, é um 
obstáculo.

  Dificuldade para obtenção do 
crédito.

• Exclusão dos produtores do contexto 
agropecuário.

• Concentração de águas publica nas mãos 
de poucos.

• Desorganização do produtor

Má distribuição de energia elétrica 
trifásica.

• aixa produtividade.
•   Perpetuação da pobreza.

• Baixo valor do financiamento contra o alto 
preço dos reprodutores e das matrizes.

• Estrutura de estocagem deficiente
• Ausência de política de preços mínimos.
• A semente não disponibilizada em tempo 

adequado; utilização de critérios políticos, 
excluindo os mais pobres, na distribuição 
de sementes; e sementes de má 
qualidade.

• Juros altos e exigências burocráticas dos 
bancos inviabilizam o acesso ao crédito.

Baixo padrão genético do rebanho 
e baixa produtividade na agricultura 

familiar.

• Baixa produtividade.
• Descapitalização do produtor.
• Baixa auto-estima.
• A qualidade do produto é ruim.
• Baixo preço de revenda.
• Baixo poder aquisitivo do produtor rural.
• Redução na arrecadação por parte do 

Governo.
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• Pouco uso de tecnologia que respeite a 
natureza.

• Concentração de terras férteis.
• Demora na desapropriação de terras e na 

documentação da terra, por parte dos 
órgãos públicos (INCRA e Instituto de 
Terras).

• Muitos produtores não têm informações 
sobre o crédito fundiário.

• Juros altos e exigências burocráticas dos 
bancos impedem o acesso ao crédito.    

Dificuldades de acesso ao crédito 
rural.

• Empobrecimento e exclusão social do 
agricultor familiar.               

• A comunidade não se organiza para exigir 
assistência técnica.

• Desestruturação do EMATER.
• Falta de recursos financeiros
• A agricultura familiar não é priorizada no 

programa de assistência técnica. 
• Os poderes públicos ( Executivo, 

Legislativo e municipal) não têm 
compromisso com a agricultura familiar e 
com a assistência técnica.

• Os produtores rurais não têm treinamento 
e cursos suficientes.

• Manipulação política dos conselhos 
CMDRLS E FUMAC.

 Assistência técnica é ausente em 
grande parte dos municípios e onde 

está é pouco eficiente.

• Produto não é competitivo.
• Degradação do meio ambiente.
• Baixa produtividade.
• Empobrecimento da família rural
• Baixa estima do produtor rural
• Êxodo rural
• Descredibilidade dos programas de governo 

direcionado ao setor rural
• Má qualidade dos produtos explorados no 

município.
• Não introdução de novas tecnologias no 

sistema de produção (agrícola e pecuário)
• Matrizes e reprodutores de baixo padrão 

genético.
• Baixa qualidade de sementes selecionadas
• Baixo padrão dos implementos agrícolas
• Baixa qualidade das pastagens.
• Baixo padrão na instalação de chiqueiros, 

apriscos, armazéns, vacinação, vermifugação 
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e mineralização dos animais.
• Dificuldade de acesso ao crédito.
• Baixa capacidade de gerenciamento pelos 

produtores.
• Falta de capital de giro
• Grande oferta de produtos na safra, pela 

maioria dos agricultores.
• Embalagem não é feita com qualidade 

(apresentação do produto).
• Os produtos não são de boa qualidade.
• O estado precário das estradas e a 

dificuldade para transporte.

Dificuldade para obter melhor preço 
na comercialização.

• Produção destinada à sobrevivência.
• Desconhecimento de tecnologias para o 

aperfeiçoamento e melhoria da produção.
• Desestimulo para produção e 

comercialização.
• Venda do produto abaixo do preço do 

mercado pelo surgimento do atravessador.

• Resistência às inovações tecnológicas.
• Concentração da capacitação na zona 

urbana pela falta de infra-estrutura no meio 
rural. 

Capacitação não atende às 
necessidades do produtor.

• Não coloca em prática os conteúdos 
abordados.

• Demanda de ensino não atendido em 
todos os níveis -fundamental, técnico e 
outros.

• O ensino técnico e/ou profissionalizante 
não é dirigido para o agricultor.

O produtor rural tem baixa 
instrução.

• Não colocação em prática dos conteúdos 
abordados

• Dificuldade para assimilar técnicas e 
inovações tecnológicas.

• Necessidade de acompanhamento técnico na 
definição dos projetos.

• Recebe influências diversas por 
desconhecimento do mercado.
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Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento Econômico, no Meio-norte

Eixos Ações Propostas
QUESTÃO FUNDIÁRIA • Implantar a reforma agrária em propriedades que não estejam produzindo.

• Organizar, por meio de associações ou cooperativas, os produtores rurais para facilitar o acesso ao 
crédito fundiário.

• Criar mecanismo para facilitar a titulação da posse de terra para proprietários que comprovem a 
condição do produtor e que não podem arcar com as despesas de cartórios. 

• Distribuição das terras publica pelo INTERPI.
• Colocar em pratica o programa credito fundiário, flexibilizando a quantidade de famílias assentadas 

para menos de 10 famílias.
• Aceleração do programa de desapropriação de terras improdutivas acima de 10 lotes
• Regularização fundiária das pequenas propriedades
• Desapropriação de terras sob ocupação sob trabalhadores, assentando-os imediatamente.
• Criar conselho de desenvolvimento fundiário em cada município.
• Facilitar o acesso ao crédito nas áreas de assentamento.
• Realizar campanhas educativas para divulgar informações sobre o credito fundiário, através das 

rádios comunitárias.
• Estabelecer uma parceria entre o INCRA e o INTERPI para resolver casos de desapropriação.
• O Instituto de Terras deve agilizar a legalização das terras junto aos cartórios nas comarcas.
• Reformular a política de crédito fundiário, atendendo as associações, diminuindo o numero mínimo de 

pessoas exigidas.

ORGANIZAÇÃO DA 
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

• Ampliar o programa de apicultura, piscicultura disponibilizando crédito acessível ao pequeno 
produtor.

• Revitalizar os serviços de armazenamento existentes, assim como promover a construção de outras 
unidades armazenadoras.

• Implantação de uma política de distribuição de sementes de boa qualidade, na época do plantio.
• Criar mecanismo para isentar e/ou diminuir a contribuição fiscal para aumentar a renda do pequeno 

produtor rural (taxas de icms diferenciada).
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• Planejamento agrícola adequado à realidade de cada município.
• Aquisição de maquinas e implementos agrícolas de acordo com as necessidades dos municípios.
• Implantação de um programa de multiplicação de reprodutores e matrizes
• Criação de uma central de distribuição de sêmen aos produtores.
• Aquisições de máquinas para extração da amêndoa de babaçu e do pó de carnaúba, para aumentar 

a produção e produtividade e diminuir a intervenção do intermediário.

ARTESANATO • Instalação de uma representação do PRODART (Programa de Desenvolvimento do Artesanato 
Piauiense) na Região.

• Implantação de um programa de capacitação e requalificação profissional para o artesão na Região.
• O PRODART deve melhorar a divulgação das políticas de estimulo e fomento ao artesanato, 

programas de linha de credito, feiras, cursos dentre outros.
• Incentivar, apoiar e orientar o associativismo e/ou cooperativismo entre os artesãos.
• Implantar e facilitar linhas de credito individuais e/ou através de cooperativas como forma de 

fortalecer a produção e comercialização do produto artesanal.
• Construção de centros e postos para divulgação e comercialização do artesanato da região.
• Inventariar o potencial artesanal da região como forma de identificação de uma representação da 

cultura piauiense.

CRÉDITO AGRÍCOLA • Estabelecer linhas de crédito com juros baixo e forma de pagamento acessível às condições do 
produtor para estruturação de suas unidades produtivas, aquisição de reprodutores e matrizes de 
elevado padrão genético (caprinos, ovinos e bovinos), de máquinas e implementos agrícolas.

• Desburocratização das exigências documentais e das taxas para acesso ao crédito rural para os 
produtores.

• Implementação do fundo de aval.
• Ampliar o programa de apicultura, piscicultura disponibilizando crédito acessível ao pequeno 

produtor.
• Maior agilidade na liberação de crédito por parte das instituições financeiras para viabilizar a 

produção e comercialização
• Formalização de planos regionais integrados para incentivar a agropecuária, envolvendo prefeituras 

municipais, associações de produtores rurais, associação de moradores, com o intuito  de melhorar a 
qualidade de vida no campo.
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• Isenção de algumas exigências documentais para que o agricultor tenha acesso ao crédito.
• Ampliação do teto pronaf a e b

ASSISTÊNCIA TÉCNICA • Reestruturação dos escritórios locais do EMATER com recursos humanos bem remunerados e 
qualificados; com equipamentos técnicos e serviços de transporte.

• Não influência política partidária nas instituições responsáveis pela assistência técnica do setor 
produtivo 

• Municipalização da assistência técnica.
• Dar suporte aos municípios para criar secretarias de agricultura e/ou estruturar as existentes
• Criação, em determinados pólos regionais, de colégios agrícolas, incentivando assim a permanência 

dos jovens nas atividades rurais.
• A linha de ação de assistência técnica pública deve-se basear na agroecologia.
• Buscar parcerias com entidades governamentais e não governamentais para ampliar a assistência 

técnica, levando assistência técnica gratuita e de boa qualidade a todos os municípios da região.
• Reestruturar o EMATER realizando:
•            - instalação de escritórios em cada município da Região;
•            - capacitação nas áreas técnicas, gerenciais e administradores o quadro técnico;
•             - renovação do quadro de pessoal;
•             - proporcionar melhoria salarial dos servidores através dos planos de cargos e carreiras;
•            - reequipar os escritórios com instrumentos de trabalho - pulverizador, pistlas, burdizzo, 

retroprojetor, vídeos educativos etc. Informatização dos escritórios com computadores e acesso à 
Internet;

•            - renovação da frota de veículos e dotar os escritórios de material de expediente.

INFRA-ESTRUTURA • Recuperação das estradas existentes e a construção de mais estradas vicinais a fim facilitar o 
escoamento da produção diminuindo o valor do frete e aumentando o lucro dos produtores

• Construção e recuperação de estradas vicinais interligando todas comunidades, bem como a sede do 
município para escoamento da produção.

• Pavimentação com asfalto da PI-112 ligando o município de Barras/ Porto/ Nossa Senhora dos 
Remédios/ Campo largo do Piauí e Luzilândia.

• Complementação da PI-117 ligando os municípios de Esperantina/ São João do Arraial/ Matias 
Olimpio até Barrinha no Rio Parnaíba.
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• Pavimentação com asfalto da rodovia que liga os municípios de Luzilandia / Madeiro e Joca Marques.
• Pavimentação com asfalto que liga ao município de Luzilandia ao DNOCS e a Joaquim Pires para 

facilitar o escoamento da produção.
• Construção de uma ponte sobre o Rio Parnaíba interligando Luzilândia ao Maranhão.
• Recuperação da PI-214 entre o Morro do Chapéu e Luzilandia ao Maranhão.
• Construção da rede de energia elétrica trifásica para as localidades produtivas, comunidade rurais e 

assentamentos, a fim de facilitar a implantação de projetos para melhorar a qualidade de vida nas 
comunidades e evitar o êxodo rural.

• Melhorar e expandir a rede de captação e distribuição de água através de açudes,barragens, poços, 
cisternas. 

• Expansão do sistema de energia trifásico.
• Melhoramento do sistema transporta para escoamento da produção
• Ampliação de  redes de energia elétrica trifásica para as comunidades.
• Rebaixamento da energia de alta tensão para atender  para atende as comunidades de agricultores 

familiares
• Transformar a energia monofásica em trifásica.
• Estabelecer políticas de projetos de irrigação para agricultores familiares que vivem em torno de 

barragens pública.

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA • Gerar ou adaptar tecnologias para o sistema agrícola familiar em maior quantidade.
• Promover e fortalecer o associativismo e o cooperativismo
• Incentivar a agroindústria para absorver a produção regional
• Criação de um banco de sementes e mudas selecionadas
• Estabelecer mecanismos facilitadores para aquisição de reprodutores e matrizes melhorados 

geneticamente
• Implantar uma política para a instalação de agroindústria para beneficiamento do babaçu e  do pó de 

carnaúba.
• Estabelecer parcerias entre o Governo do Estado, município e instituições voltadas para a   difusão 

de novas tecnologias, buscando aumentar a produção e produtividade do setor do extrativismo 
vegetal da região.

• Estimular a produção de sementes em pequenas comunidades de agricultores familiares.
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• Disponibilizar as sementes em época apropriada e a custo subsidiado.
• Estimular a criação de cooperativas de crédito para agricultores familiares.         
• Fazer um plano anual de recuperação, construção e manutenção de estradas para atender o período 

de maior escoamento da safra.
• Incentivo à implantação de técnica de melhoramento da colheita da palha e da qualidade do pó da 

carnaúba. 
• Política de financiamento para aquisição de reprodutores e matrizes melhoradas, para criadores 

familiares, com a implantação de um plano de melhoria nutricional e sanitária.
• Incentivar as feiras regionais de pequenos criadores familiares.
• Fazer campanha de controle de verminose de pequenos animais e campanhas de vacinações das 

principais zoonoses.
• Implantação de um abatedouro e um curtume na região de campo maior.
• Criação de uma cooperativa de apicultores na região.

ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO • Organizar os trabalhadores através de suas entidades e cooperativas para facilitar o acesso ao 
crédito para agricultura familiar e a pecuária. Estabelecer  programas de qualificação e capacitação 
técnica de produtores.                                     

• Implantação de cursos técnicos, dentro das necessidades da comunidade de forma a melhorar a 
qualidade de vida dos produtores.

• Criação e implantação de escolas agrícolas regionais, com o objetivo de qualificar e requalificar 
famílias de agricultores.

TURISMO • Melhorar a divulgação e organização do potencial turístico da Região.
• Implantar ações sistemáticas para melhorar a infra-estrutura básica das regiões turísticas: estradas, 

hotéis, atendimento e outros.
• Estabelecer parcerias de fomento ao turismo entre Governo do Estado e as prefeituras   das regiões 

turísticas.
• Criar programas educativos de forma a conscientizar a população sobre a importância do turismo e 

meio-ambiente
• Promover cursos de capacitação e qualificação profissional para todos segmentos envolvidos com os 

setores turísticos: hotéis, taxistas, barraqueiros, guias e outros.
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COMERCIALIZAÇÃO • Organização dos produtores em grupos, associações e/ou cooperativas para melhor comercialização 
do produto.

• Implantar o sistema de equivalência produto para efeito de financiamento.
• Implantação, pelo Governo, da política de preços mínimos e o sistema “AGF e EGF”
• Construção de armazéns regionais para armazenar a produção esperando um melhor preço de 

venda.
• Melhorar a qualidade dos produtos, através da capacitação e acompanhamento dos produtos no 

processo produtivo.
• Propor parceria com o SEBRAE para capacitar os produtores na melhoria da apresentação dos seus 

produtos (embalagem).

ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO • Estabelecer políticas de projetos de irrigação para agricultores familiares que vivem em torno de 
barragens pública.

• Edificação de pequenas barragens que favoreçam  a perenização de rios da Região.
• Construção de pequenos açudes que favoreçam comunidades de agricultores e familiares.

CAPACITAÇÃO DO 
PRODUTOR

• Realização de cursos de acordo com a demanda dos trabalhadores, tendo em vista os 
conhecimentos de sua realidade.

• Capacitação dos técnicos nas áreas de comunicação para melhor desempenho de suas funções de 
multiplicador.

• Implantação da Lei de Diretrizes e Bases no campo
• Implantação dos colégios agrícolas para educação formal e técnica dos agricultores.
• Implantação de cursos de agronomia e veterinária na UESPI de Campo Maior.
• Adaptação dos conteúdos programáticos voltados para a realidade dos agricultores.
• Criação dos programas de alfabetização dos trabalhadores numa parceria do Governo do Estado e 

municípios.
• Capacitação dos produtores rurais atendendo às suas necessidades.
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Dimensão: Desenvolvimento Sócio-Cultural

Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão da Educação

Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• Má administração  dos recursos financeiros
• Gestão centralizadora
• Desconhecimento do plano de educação
• Proposta pedagógica

Infra-estrutura educacional é 
deficitária desequipada e não 
atende as reais exigências a 

melhoria de qualidade de ensino

• Evasão, repetência, distorção, idade e série, 
falta de compromisso

• Escolas sem biblioteca
• Transporte escolar insuficiente e   inadequado
• Escolas sem informatização
• Falta espaço para lazer nas escolas
• Falta de prédios p/campi e núcleos da UESPI
• Falta de prédios (sala de aula) para o ensino 

médio.  

• Comunidade com pouca participação nas 
atividades escolares

• Gestão centralizadora
• Diretores sem formação em administração 

escolar
• Baixa remuneração dos profissionais em 

educação

A gestão escolar tem profissionais 
com formação inadequada e baixa 

remuneração geralmente com 
administração centralizada

• Falta de segurança nas escolas
• Não aplicação do plano nacional de educação
• Insuficiência de recursos financeiros para 

despesas administrativas
• Quantidade insuficiente de livros didáticos nas 

2ª, 3ª e 4ª séries
• Crianças fora de escola (falta vagas)
• Falta de compromisso que engloba a má 

distribuição administrativa
• Descompromisso histórico dos 

governantes com a democratização de 
ensino e melhoria das condições sociais do 
povo 

• A interferência da política partidária na 
educação

Falta de uma política educacional 
comprometida, com a participação 

da comunidade escolar e a 
transformação da realidade
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• Não aplicação da política educacional que 
atende as necessidades

• As políticas atuais da maioria dos gestores 
não estão preocupadas com as mudanças 
educacionais

• Não existe uma proposta pedagógica 
atuante; 

• Muitos profissionais não assumem seu 
verdadeiro papel

• Metodologia inadequada para cursos de 
capacitação;

• A não valorização do profissional de ensino
• Os gestores de alto e baixo escalão sem 

qualificação e compromisso
• Muitos profissionais não assumem seu 

verdadeiro papel

Baixa qualidade de ensino

• Evasão, repetência;
• Superlotação de sala de aula
• Pessoal administrativo desqualificado sem 

capacitação
• Distorção idade/série
• Distorção na formação do professor na de 

área de atuação

• Concentração de poderes dos gestores 
escolares que inviabiliza a democratização 
das escolas, prejudicando o 
desenvolvimento sócio-cultural da 
comunidade escolar como um todo.

• Falta de política de descentralização das 
informações.

• Indefinição de mecanismos necessários 
para a escola colocar em pratica sua 
proposta político-pedagógica.

• Falta de uma política de descentralização. , 
fiscalização efetiva do governo junto com a 
comunidade.

Gestão Centralizadora, partidária, 
desarticulada, fragmentada, 

vitalícia, verticalizada, 
descontextualizada, unilateral.

• Mascaramento das informações pela 
administração publica a sociedade

• Falta de compromisso do conselho.
• Os livros escolares não vêm
• Ausência de creches
• Desarticulação entre as escolas publica.
• Trabalho infantil
• Evasão escolar 
• Insegurança nas escolas
• Má conservação nas escolas
• Violência
• Interferência da política partidária. Na escala
• Defasagem per capta da merenda
• Excesso de funcionários nas escolas
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• Ausência de rito salarial

• Ausência de conscientização da 
comunidade escolar que resulta no 
sucateamento das escolas

• Falta de priorização das ações para 
aplicação dos recursos financeiros.

• Falta de divisão organizacional da infra-
estrutura escolar.

Infra-estrutura - inadequada, não 
atende os padrões mínimos 

necessários.

• Ausência de laboratórios infra-estruturas
• Ausência de bibliotecas com acervo 

atualizado. 
• Escolas inadequadas.
• Quadras de esportes insuficientes
• Ausência de creches
• Transportes escolares insuficientes.
• Infra-estrutura inadequada para o ensino 

infantil
• Escolas sucateadas
• Material   didático  insuficiente

• Resistência em aprendizagem de novas 
práticas educativas

• Indefinição dos limites da importância da 
função social da escola e da família

• Falta de um trabalho de base integrando 
escola/comunidade, virando a formação do 
aluno para desenvolver as competências 
para interagir na sociedade.

• Ausência de um programa de avaliação do 
profissional de educação

• Inexistência do plano estadual de 
educação (legitimo)

• Ausência de uma política de geração de 
emprego e renda para as famílias 

• Ausência de mecanismo de articulação do 
currículo das agencias formadoras e o 
currículo da escola publica

Qualidade do ensino 
(aprendizagem)

Desarticulação entre as dimensões: 
pedagógica financeira-admistrativa.

• Evasão 
• Professor desmotivado
• Indisciplina geral
• Carência dos professores para atender 

portadores de necessidades especiais
• Repetência
• Ausência da família
• Qualificação profissionais do município
• Excesso de funcionários nas escolas
• Alunos espessos
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• Inexistência de uma proposta curricular 
que contemple as pontas de chegada de 
cada área de base nacional comum da 
comunidade escolar

• Não extensão dos programas de formação 
continuada para escolas do sistema de 
ensino

• Não execução de programas de 
capacitação de forma abrangente e 
concretizada

• Resistência ao empreendimento de novas 
práticas educativas

Capacitação em Serviços
Fragilidade, fragmentada e escassa.

• Ausência de prof. Qualificado p/ ensino médio.
• Na aplicação do PCNS
• Material pedagógico sem utilização
• Material didático insuficiente
• Resistência às novas metodologias
• Trabalho da educação não qualificado
• Capacitação em serviço
• Não execução do programas de formação 

continuidade p/ as escolas do sistema do 
ensino.

• Concentração de poderes dos gestores 
escolares que inviabiliza a democratização 
das escolas, prejudicando o 
desenvolvimento sócio-cultural da 
comunidade escolar como um todo.

• Falta de política de descentralização das 
informações.

• Indefinição de mecanismos necessários 
para a escola colocar em pratica sua 
proposta político-pedagógica.

• Falta de uma política de descentralização. , 
fiscalização efetiva do governo junto com a 
comunidade.

Gestão Centralizadora, partidária, 
desarticulada, fragmentada, 

vitalícia, verticalizada, 
descontextualizada, unilateral.

• Mascaramento das informações pela 
administração publica a sociedade

• Falta de compromisso do conselho.
• Os livros escolares não vêm
• Ausência de creches
• Desarticulação entre as escolas publica.
• Trabalho infantil
• Evasão escolar 
• Insegurança nas escolas
• Má conservação nas escolas
• Violência
• Interferência da política partidária. Na escala
• Defasagem per capta da merenda
• Excesso de funcionários nas escolas
• Ausência de rito salarial
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• Ausência de compromisso dos 
representantes legais para resolver os 
problemas relacionados com a 
educação;

• Divulgação deficitária no que se refere ao 
conhecimento dos deveres dos alunos;

• Inexistência de autonomia dos gestores 
escolares para as tomadas de decisão;

Infra-estrutura  deficiente que não 
atende aos padrões mínimos 
exigidos para um ambiente 

favorável ao ensino-aprendizagem.

• Transporte escolar insuficiente;
• Banheiros sem funcionamento adequado;
• Salas com um número excessivo de alunos;
• Banheiros insuficientes/inexistentes;
• Carência de quadras de esportes.
• pouca iluminosidade e ventilação, banheiro
• Inexistente de espaço físico, não atendendo 

as necessidades da escola, às vezes 
funcionando na casa do professor

• Centralização do poder dos gestores;
• Interferência da política partidária na 

política educacional, com indicação de 
pessoas sem qualificação para exercício 
da função de gestor;

• Inexistência de políticas públicas 
educacionais comprometidas com uma 
educação de qualidade;

• Indicação de gestores escolares através de 
ingerência política partidária, dificultando o 
bom andamento do ensino/aprendizagem;

• Relação interpessoal (professor/aluno) 
dificultada pelo diálogo mal conduzido

Administração centralizada

• Fragilidade das políticas educacionais;
• Inexistência de um planejamento eficiente e 

eficaz;
• Não há transparência, na maioria das vezes, 

na aplicação dos recursos financeiros;
• Formação de sub-grupos, causando 

fragilidades nas relações interpessoais
• Salário defasado;
• Deficiência vocacional de muitos profissionais 

da educação;
• Deficiência salarial dos profissionais da 

educação;
• Gestão pouco democrática;
• Professores sem compromisso;
• Inexistência de eleição para os gestores 

(diretores) das escolas;
• Ingerência política nas indicações para os 

gestores de escolas;
• Pouca experiência no acompanhamento e 

controle dos recursos financeiros.
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• Indicação de gestores escolares através de 
ingerência política partidária, dificultando o 
bom andamento do ensino/aprendizagem;

• Relação interpessoal (professor/aluno) 
dificultada pelo diálogo mal conduzido

• Professores desmotivados e até 
descomprometidos, sem adoção de 
metodologias e técnicas renovadas, que 
provoquem mudanças no Sistema 
Educacional.

Deficiência da qualidade de 
ensino/aprendizagem

• Inexistência de políticas públicas 
educacionais comprometidas com uma 
educação de qualidade;

• Desinteresse dos alunos para cumprir seu 
papel;

• alunos sendo aprovados sem conhecimento 
do conteúdo;

• Promoção escolar deficiente
• Assistência deficitária aos alunos com 

necessidades especiais;
• Deficiência do ensino supletivo;
• Reprovação;
• Inexistência de programas de educação 

continuada permanente;
• Existência de turmas multiseriadas;
• Carência de livros didáticos para o ensino 

médio;
• Deficiência na merenda escolar;
• Falta de acompanhamento ao educando, 

pela família;
• Calendário escolar incompatível com o da 

UESPI;
• Calendário escolar incompatível com o da 

lavoura do feijão
• Distorção idade/série;
• Prioridade na avaliação classificatória;
• Reprovação elevada nas séries iniciais.
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Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento da Educação, no Meio-norte

Eixos Ações Propostas
Educação Pública de 

Qualidade

• Os  governantes precisam ter compromisso com a educação dos piauienses
• A avaliação escolar deve ser conforme as exigências da LDB
• Criação de bibliotecas nas escolas 
• Realização de cursos profissionais do PES (Plano Estratégico da Secretaria) em todos os municípios, 

visando o crescimento das cidades. 
• Uma proposta pedagógica para cada escola
• Zerar o índice de evasão escolar e repetência
• Equipamentos de informática com internet em todas as escolas 
• Material didático permanente para os alunos
• Implantação de laboratórios de ciências nas escolas
• A UESPI deve oferecer cursos conforme a vocação sócio-cultural e econômica da realidade de cada 

região
• Criar mais núcleos da UESPI
• Aumento do percentual do valor para alunos, para a  merenda escolar.
• Construir quadra de esportes nas escolas
• Transporte escolar de qualidade e segurança
• Implantação de mais escolas ativas
• Construção de prédios escolares nas áreas de orçamento
• Construir, reformar, ampliar e equipar prédios escolares.

Implantação de Gestão 
Democrática na Educação

• Transparência na aplicação dos recursos e prestação de contos
• Participação de família e da comunidade na escola
• Aplicação do regime nas escolas
• Manutenção e conservação dos prédios públicos
• Excluir do quadro da educação funcionários que não exerceu suas funções
• Criar projetos para desenvolver a educação infantil
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Valorização dos Profissionais 
em Educação

• Concurso público
• Salário justo e digno
• Implantação do “plano de carreira” em todos municípios
• Qualificar todos os trabalhadores da educação (vigias, zelador, merendeira, etc).
• Gestores com qualificação em administração pública
• Qualificar profissionais para trabalhar com portadores de necessidades especiais.  

Implantação de Gestão 
Participativa

• Criação de mecanismo que viabilizem o estabelecimento da avaliação inst. da escola visando à 
qualidade de ensino

• Estabelecimentos de ações que viabilizem parcerias entre órgãos públicos e secretarias do estado e 
do municípios tendo em vista a execução de políticas sociais em favor da criança, do adolescente, do 
jovens e outras demandas;

• Atuação política e efetiva do conselho escolar de forma que a comunidade participe, definindo 
prioridades de destinação dos recursos. 

• Eleição para escolha dos representantes de diferentes segmentos da instituição escolar
• Implementação de políticas para capacitação contínua dos gestores e conselheiros escolares com 

base nos princípios de  gestão democrática
• Criação de mecanismos que ofereçam condições de participação de todos os agentes escolares nos 

planejamentos, execução e avaliação do projeto. Educativo da escola
• Estimulação da comunidade escolar para produzir coletivamente seu  projeto, partindo de suas 

necessidades e característica. 
• Estabelecimento de políticas de democratização no sistema de ensino

Melhoria da Qualidade de 
Ensino e Aprendizagem

• Implementação do currículo tentando integrar as diferentes áreas do conhecimento em constante 
interação com a realidade do aluno

• Estabelecimento de parceria com a universidade, no apoio aos projetos das escolas na formação de 
professores e pesquisa.

• Transportar alunos para localidades mais próximas, combatendo a existência de turmas 
multisseriadas. 

• Democratizar a política de gestores escolares através de eleições
• Fazer cumprir a lei nº  10.287 de 20/09/01que combate à evasão escolar
• Implantar e implementar programas para a correção do fluxo escolar
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• Promover cursos de relações humanas para melhorar o relacionamento entre professor /aluno

Fortalecimento da Infra-
Estrutura da Educação

• Integração entre as secretarias municipais e estaduais para aproveitamento de espaços ociosos 
• Construção, ampliação e investimentos em espaço físico adequado, para atendimento da educação 

especial, Educação Infantil, Ensino fundamental e médio, profissionalizante de acordo com os 
padrões mínimos exigidos na legislação vigente.  

• Ampliação e reforma, adequação e aperfeiçoamento do espaço físico para atender a demanda. 
• Garantia do transporte escolar para atendimento da demanda
• Aquisição de equipamentos adequados à faixa etária do escolar,
• Instalação de oficinas e laboratórios em escolas de ensino fundamental, médio e profissionalmente.
• Buscar parcerias com iniciativa privada para financiamento de transportes escolar e equipamentos de 

informática.
• Nucleação de escolas, permitindo aos alunos e deslocamento para regiões de maior concentração 

educacional.
• Instalação de bibliotecas, de sala de leitura e vídeos nas escolas.

Valorização do Profissional de 
Educação

• Criação de mecanismos que assegurem grupos de Estudo continuado e participativo.
• Melhoria da qualidade dos cursos de formação inicial
• Efetivação de planos de cargos e salários, respeitando direitos e necessidades dos profissionais.
• Extensão dos programas de capacitação continuada, priorizando a qualidade.

Melhoria da Infra-estrutura 
adequada às necessidades da 

comunidade escolar.

• Levantamento das necessidades da escola;
• Promover a aplicação dos recursos nos objetivos propostos;
• Conscientização da comunidade a respeito dos serviços, etc.
• Transparência na gerência dos recursos;
• Acompanhamento e envolvimento da comunidade.

Implantação de modelo de 
Gestão participativa

• Elaboração participativa de planos de ação municipal e da escola (aplicação de recursos 
previstos e busca de novos);

• Revisão do Plano de Cargos e Salários do magistério;
• Criação de formas de gestão participativa, para troca de experiências;
• Mobilização permanente da sociedade civil organizada em Conselhos, APMs, entidades de 
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classes;
• Capacitação continuada para gestores;
• Eleição democrática para gestores.

 Melhoria dos processos de 
Ensino Aprendizagem 
adequando à realidade 

regional.

• Inserção de novas metodologias que possam motivar mais o interesse do aluno;
• Encontros de professores por disciplinas;
• Trabalhar a realidade do aluno;
• Ineficiência na avaliação escola aulas mais criativas e interessantes;
• Eliminar a evasão,  repetência e distorção idade/série nas escolas;
• Freqüentes encontros pedagógicos;
• Profissionais mais responsáveis
• Valorização dos profissionais da educação;
• Erradicação da distorção idade/série, evasão e repetência;
• Educação democrática;

Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão da Saúde

Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• Má Aplicação dos Recursos Financeiros
Saneamento Básico 

Inadequado

• Tratamento inadequado de água
• Coleta de lixo não sistematizado
• Falta conscientização da população em   relação ao 

lixo
• Lixo hospitalar a céu aberta
• Falta aterro sanitário
• Inexistência de sistema de esgoto 
• Distribuição inadequada de fossas sépticas

• Ausência de Planejamento para 
Capacitação de Recursos Humanos 

Capacitação insuficiente e 
inadequada de R. H. no setor 

• Gestores sem qualificação (pouca)
• Falta capacitação exclusiva para programas
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saúde

• Não capacitação para ações de desenvolvimento de 
vigilâncias sanitária 

• Equipe PSF sem treinamento introdutórios
•  Conselheiros sem capacitação
• Profissionais não qualificados para utilizar alguns 

equipamentos (ultra-som)
• Necessidade de orientação sobre utilização da 

alimentação alternativa.

• Centralização do Poder público
Gestão Pública 
Desqualificada

• Falta de resolutividade nas Regionais de Saúde
• Não cumprimento da carga horária
• Salários defasados/desiguais
• Desconhecimento do Plano Diretor de Regionalização 
• Inexistência de referência e contra-referência de 

pacientes
• Desconhecimento da população em relação às ações 

do PSF

• Ausência e/ou má Distribuição dos 
Recursos Financeiros Infra-estrutura Insuficiente

• Falta de prédio para funcionamento dos centros de 
saúde (unidades alugadas) 

• Equipamento insuficiente e inadequado
• Falta equipes PSF (São João do Arraial)
• Falta ACS
• Ausência de matadouros
• Necessidades de ambulância (Matias Olímpio, Morro 

do Chapéu, Esperantina, Porto e Luzilândia)

• Descompromisso do Gestor Publico 
- Deficiência nas Ações de 

Vigilância da Saúde e 
Atenção Básica

• Animais soltos nas ruas 
• Elevado número de gravidez  na adolescente
• Grande número de casos de dengue
• Grandes casos de IRA.  

• Despreparo dos Conselheiros Municipais 
de Saúde - Fragilidade do Controle 

• Carência de material de orientação para conselheiros 
(cartilha)
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Social
• Formação dos conselhos inadequados
• Decisão do conselho induzido pelo gestor
• Conselhos de saúde manipulados pelo poder público.

• Baixa cobertura das ações de vigilância 
sanitária

• Baixa cobertura de ações educativas
• Poucos investimentos para ações de 

saneamento

Baixa cobertura de 
saneamento básico

• Dejetos a céu aberto
• Baixa cobertura de água tratada 
• Inexistência de sistema de esgotamento sanitário 

(exceto Teresina)
• Elevado incidência de hepatite
• Matadouro em estado precário
• Tratamento inadequado da água

• Baixo investimento no setor saúde
• Pouca capacidade de gerenciamento dos 

recursos financeiros
• Falta de prioridade política para 

saneamento         básico

Infra-estrutura precária

•  Inexistência de ambulâncias (São Pedro) 
(Agricolândia) (Santa Cruz) (Olho D'água)  

• Falta transporte para as equipes do PSF
• Infra-estrutura de  unidades de saúde com 

necessidade recuperação
• Condições de trabalho precárias dos professores do 

PSF
• Influências partidárias (políticas) no atendimento do 

programa de saúde da família
• Programa de saúde oral insuficiência  e ou 

centralizado na cidade a zona rural descoberta 
(preventiva)

• Inexistência de matadouro
• Equipes insuficiente para  demanda do município 

(PSF)
• Falta de equipamentos hospitalares

• Falta de capacitação dos conselheiros de 
saúde

• Ausência de avaliação dos serviços de 
saúde

Insuficiência de Recursos 
Humanos Qualificados em 

quantidade

• Serviços de saúde desumanos
• Hospital local má atendimento de RH
• Falta capacitação para os digitadores
• Insuficiência de recursos em quantidade e qualidade 
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• Falta de capacitação dos profissionais de 
saúde

• Fragilidade do CMS
• Desconhecimento da população em 

relação ao papel das equipes de saúde 
da família

Baixa cobertura das ações 
educativas (em todas as 

áreas)

na rede hospitalar
• Falta de informações no preenchimento das certidões 

de óbitos 
• Carência de outros profissionais na equipe do PDF
• Má qualidade nos serviços e ações de saúde
• Ausência de campanhas educativas 
• Muito uso de medicamentos psicotrópicos
• Gravidez na adolescência (Alta taxa)
• Abordagem do serviço de saúde supervaloriza o saber 

cientifico em relação ao saber da população   
• Ausência de práticas alternativas no uso de 

medicamentos 

• Ausência de uma política de 
fortalecimento dos conselhos municipais

• Falta de compromisso dos conselheiros

Não efetividade do controle 
social

• Fragilidade dos CMS
• Conselheiros desmotivados
• Falta de capacitação dos conselheiros
• Não efetividade dos conselhos
• Má constituição dos conselhos

• Alta rotatividade de gestores e de 
profissionais

Baixa qualificação da gestão 
(descompromisso)

• Falta de referencia formal
•  Venda de consultas e exames
• Demora no atendimento e o acesso à cirurgia
• Não integração das secretarias municipais com 

hospitais estaduais
• Fragilidade dos CMS

• Descumprimento das políticas de saúde
• Falta de profissionais adequados

Baixa cobertura das 
vigilâncias à saúde

• Alta incidência de doenças de chagas
• Maior índice de mortalidade infantil
• Elevado número de casos de dengue
• Alta incidência de problemas de visão

• Água de difícil acesso
• Falta formulação  de uma política voltada 

para o saneamento

- Saneamento Básico 
Precário

• Água não tratada
• Baixa cobertura de coleta de lixo
• Esgoto a céu aberto
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• Diarréias
• Destino de dejetos a céu aberto
• Matadouros deficientes
• Assentamento sem estrutura de saneamento
• Faltam fossas sépticas

• Ausência de uma política de capacitação 
de Recursos  Humanos na área de saúde

• Desinteresse da administração pública

Profissionais de saúde sem 
qualificação adequada

• Pronto socorro sem atendimento de boa qualidade
• Despreparo dos gestores
• Falta qualificação das enfermeiras do PSF
• Falta qualificação dos médicos do PSF
• Falta qualificação dos Agentes Comunitários de Saúde
• Desconhecimento do Plano Diretor de Regionalização 

(PDR)

• Má administração dos Recursos

Infra-estrutura inadequada 
ao atendimento da 

comunidade

• ACS sem material pra trabalhar
• Equipe do PSF incompleta
• Laboratórios desestruturados
• Falta estrutura física para equipe do PSF
• Funcionamento precário dos hospitais
• Falta oxigênio nas unidades de saúde
• Não existe matadouro
• Veículo para deslocamento da equipe do PSF
• Postos de saúde insuficientes
• Postos de saúde sem equipamentos
• Faltam unidades mistas  de saúde
• Faltam equipamentos mais modernos
• Não há ambulância nos hospitais regionais (Lagoa de 

São Francisco, Boqueirão, Assunção, Sigefredo 
Pacheco e Novo São Francisco)

• PSF sem nutricionistas
• Indicadores de saúde sem análise
• Baixa Cobertura Vacinal Baixa cobertura das ações 

• Animais soltos nas ruas
• Infecção respiratória aguda
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• Baixos recursos destinados à Vigilância 
Sanitária

de vigilância e atenção 
básica em saúde

• Doença de Chagas (grande número)
• Escabiose
• Falta de fiscalização no abate e na venda de animais 

(carne)

• Desvio de recursos
• Falta de fiscalização quanto ao destino 

dos recursos públicos

Descompromisso da gestão 
pública

• Serviço de saúde desumano
• Não existe referência e contra-referência do paciente
• Baixos salários para profissionais de saúde
• Desmotivação dos profissionais
• Atendimento precário no PSF
• Hospitais estaduais e Secretarias  Municipais de 

Saúde desarticuladas
• Falta de comunicação entre profissionais de saúde e 

comunidade
• Manipulação politiqueira na distribuição de 

medicamentos
• Mau funcionamento dos hospitais estaduais

•  Indicação Política para compor os 
conselhos

• Conselheiros de saúde acomodados

Conselhos municipais de 
saúde não atuantes

• Conselheiros municipais desrespeitados em suas 
funções

• Conselheiros manipulados por políticos
• Conselheiros submissos 
• Conselheiros desmotivados
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Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento da Saúde, no Meio-norte

Eixos Ações Propostas
Implementação da 

Política de Saneamento 
Básico

• Coleta seletiva de lixo
• Reciclagem de lixo
• Melhoria do tratamento de água (agespisa)
• Garantia de acesso a água de qualidade (perfuração de poços tubulares)
• Viabilizar destino adequado do lixo
• Realização de campanha educativa
• Destino adequado do lixo 
• Construção aterro sanitário
• Aquisição e distribuição de fossas
• Investimento em saneamento
• Consórcio intermunicipal para tratamento de lixo

Desenvolvimento de 
Recursos Humanos

• Capacitação de gestores
• Capacitação de conselheiros
• Realização de concurso público
• Seleção de Agente Comunitário de Saúde
• Capacitação para profissionais nos programas básicos
• Treinamento específico introdutório para equipe PSF
• Curso de alimentação alternativa
• Viabilizar curso de medicamento alternativo.

Melhoria de Gestão 
Pública

• Redefinição do papel das Regionais de Saúde
• Equiparação salarial por nível e carga horária
• Divulgar e discutir o Plano de Diretor  de Regionalização da Saúde
• Efetivar o sistema de referencia e contra-referencia
• Integração entre secretaria para divulgação das ações de saúde

Melhoria da Infra- • Construção de Postos de Saúde
• Readequação da estrutura física existente 
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Estrutura • Aquisição de ambulância 
• Aquisição de material e equipamento para unidades de saúde
• Construção e adequação dos matadouros.

Implementação das Ações 
de Vigilância à Saúde

• Cumprimento e intensificação do código de postura em relação ao controle de zoonoses
• Adequação do código de postura
• Ações sistemáticas de medidas de combate a dengue
• Melhorar controle com relação à notificação investigação das doenças
• Avaliação e análise dos indicadores de saúde
• Formalizar parcerias para trabalhar a prevenção da gravidez na adolescência

Fortalecimento do 
Controle Social

• Divulgação das ações e funções do conselho

Melhoria da Infra-
Estrutura do Saneamento 

Básico e da Saúde

• Construção de esgotos sanitários 
• Construção de fossas sépticas
• Canalização de água tratada
• Local adequado para o destino do lixo
• Ampliar o acesso à água tratada
• Construção de matadouros
• Reforma de matadouros
• Aquisição de equipamentos para as unidades de saúde
• Reforma e ampliação das unidades de saúde
• Aquisição de ambulâncias
• Disponibilizar transporte para as SMS
• Equipar adequadamente as equipes do PSF
• Equipe unidades básicas de saúde consultório odontológico

Desenvolvimento de 
Recursos Humanos

• Ampliar o número de equipes do PSF
• Implementar as equipes do PSF no município
• Inserção de outros profissionais nas equipes do PSF
• Capacitado profissional relacionado à humanização do atendimento
• Capacitação de Rh. Em áreas temáticas segundo necessidade do município.
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• Promoção de concurso público
• Implementar uma política de educação continuada

Promoção de Ações 
Educativas em Saúde

• Desenvolver em parceria com escolas, ações educativas coordenadas pela SE.
• Desenvolver nas SES e SMS uma política de educação em saúde.
• Parcerias com os meios de comunicação institucional/sociedade 
• Assegurar recursos orçamentários para realização de campanhas educativas

Fortalecimento do 
Contrato Social

• Capacitação de conselheiros de saúde
• Garantir recursos orçamentários para o fortalecimento controle social
• Garantir infra-estrutura para o funcionamento dos conselhos
• Instituir mecanismo de informação para o controle social
• Criar fóruns de entidades representativas dos conselhos
• Criar mecanismos de sensibilização dos trabalhadores da saúde em relação ao papel do controle social
• Estabelecer parcerias junto aos órgãos de defesa do consumidor e ministério público etc

Melhoria da gestão • Implantação do Plano Diretos da Regionalização
• Criação das centrais de regulação de leitos e de marcação de consultas
• Implementação do planejamento intersetorial 
• Estimular os municípios a aderirem à gestão ampliada/plena 
• Instituir mecanismos de avaliação e acompanhamento da gestão
• Fortalecimento do conselho Estadual de secretários municipais Mecanismos de sensibilização dos 

gestores

Ampliar a Cobertura das 
Vigilâncias à Saúde

• Intensificar as ações de vigilância
• Fortalecer os sistemas de informação
• Implementação dos programas de atenção básica de saúde 
• Garantir na farmácia básicos medicamentos anti-hipertensos 
• Fortalecimento da farmácia básica 
• Construção de matadouro
• Reforma e ampliação de matadouro
• Implantação do código sanitário

Implantação de • Aquisição de fossas sépticas
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Saneamento Básico de 
qualidade à saúde da 

população. 

• Construir reservatórios (cisternas, caixas d’água)
• Doar filtros à população mais pobre
• Construção de poços
• Tratamento adequado da água
• Criar aterros sanitários
• Conscientização da comunidade
• Educação continuada em saneamento
• Investir em campanhas de orientação higiênica e preventiva
• Implantar a estrutura de saneamento básico nos assentamentos

Qualificação dos 
Recursos Humanos em 

Saúde.

• Qualificar os RH em atendimento de urgência emergência
• Treinamento específico para a equipe do PSF
• Seminário sobre o Plano Diretor de Regionalização
• Cursos de Relações Humanas para atendentes
• Oferecer cursos para recepcionistas, com objetivo de melhorar o relacionamento interpessoal
• Capacitar os gestores em saúde pública
• Humanização no atendimento
• Treinamento para agentes vigilantes em saúde
• Qualificar todos os Agentes Comunitários de Saúde pelo PROFAE

Melhoria da Infra-
Estrutura da saúde 

adequando as 
necessidades da 

população.

• Aquisição de material para o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde
• Equipar Hospitais, Unidades Mistas, Postos de Saúde com equipamentos modernos
• Ampliar as equipes do PSF
• Estruturar os laboratórios já existentes
• Implantar laboratório para exames clínicos
• Aquisição de veículos para locomoção das equipes do PSF
• Construção e ampliação dos postos de saúde
• Construção e ampliação de unidades mistas
• Adequação dos matadouros já existentes
• Melhoria das Regionais de Saúde
• Aquisição de ambulância para Lagoa de São Francisco, Assunção, Novo Santo Antônio, Sigefredo 

Pacheco, Cabeceiras e Boqueirão
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Intensificação as Ações 
Relativas à vigilância e 

Atenção Básica à Saúde

• Implementar as ações de combate às endemias
• Ampliação dos recursos destinados às ações de Vigilância Sanitária
• Ampliar as ações de Vigilância Ambiental e Saneamento; 
• Intensificação das ações de Vigilância Sanitária
• Intensificação das ações de Vigilância Epidemiológica
• Aumentar o número de consultas especializadas
• Implementar Programas de Atenção Básica à Saúde
• Melhorar o acesso do paciente aos hospitais de referência

Melhoria da Gestão 
Pública da saúde.

• Criar fluxos de referência e contra-referência
• Acréscimo na remuneração de profissionais da saúde
• Valorização do profissional de saúde
• Integração entre hospitais estaduais e secretarias municipais de saúde
• Supervisão dos medicamentos da farmácia básica

Revitalização do Controle 
Social

• Qualificar os Conselhos Municipais de Saúde
• Adequação dos Conselhos conforme a legislação.

Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão da Cultura

Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito
• A Educação Não Prioriza a Cultura da 

Região
• Não Há Política para Resgate e 

Valorização da Identidade Cultural da 
Região

Descontinuidade das Políticas 
Culturais

• Falta de liderança que dêem continuidade
• Ações de continuidade políticas culturais
• Falta de apoio na conservação histórica

• Orçamento Não Prioriza a Questão Cultural
• Falta Conhecimento do Gestor Publico e Desvalorização da Cultura na 

• Falta de conhecimento gestores da população
• Falta de conscientização cultural, ambiental.
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da Comunidade Região Meio Norte do Piauí 

• A Desmotivação da População para 
participar ativamente na cultura

• A cultura não apresenta resultado imediato

Dificuldade de organização de 
população cultural

• A população não participa das decisões tomadas 
pelo poder  público 

• A população fica dependente da decisão do poder 
público

• Não há uma política voltada para cultura
• Centralização dos Recursos destinados a 

cultura 

Infra-Estrutura pequena e 
precária na Região Meio Norte

• Ausência de espaço cultural prédio Histórico sendo 
demolido

• Ginásio esportivo sem manutenção
• Não Preserva o Patrimônio Histórico

• O poder Público não investe na cultura
• Prefeitura não prioriza a cultura na lei do 

orçamento do município

Ausência do poder público no 
financiamento da cultura

• Grupos envolvidos com a cultura não dispõem de 
poder aquisitivo para manter a continuidade das 
manifestações culturais.

• Falta de capital para desenvolver a cultura  
• Falta de capacitação dos professores para 

trabalhar a cultura
• A escola não conhece a realidade cultural 

da comunidade

A cultura não faz parte do 
planejamento da escola

• A Escola não trabalha o ensino sobre as 
manifestações culturais da região

• A população não se interessa por cultura

• Faltam espaços políticos para cultura 
(debates, conferências etc).

• Inexistência de políticas públicas locais
A cultura não é democratizada 

• Só há acesso às manifestações culturais mais 
barato.

• Dificuldade de acesso.

• Sociedade civil não comprometida
• Descaso do poder público e sociedade
• Uso indevido dos recursos

A Infra-estrutura é insuficiente 
para as atividades culturais e 

não tem a manutenção devido.

• Falta de espaços físicos culturais

• Descumprimento da LDB
• Ausência de cultura no plano e projetos 

pedagógicos

A educação está desvinculada 
da realidade local

• Criatividade pouco explorada
• Programas de TV desvinculado da realidade 
• Composições musicais sem transmissão de 

mensagem

• Falta de divulgação de massa Desvalorização de costumes e • Pouco conhecimento dos jovens sobre 
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• Inexistência de programas  que valorizem a 
cultura local nas escalas e comunidades. manifestações culturais locais

conhecimento cultural local.
• Pescas dos costumes familiares 
• Pouca conscientização da população
• População com baixa auto-estima.
•  Não existe ligação entre o passado histórico com o 

presente 
• Programas infantis não valorizam a cultura

• Desarticulação entre as associações 
culturais para a elaboração de projetos

Financiamentos insuficientes 
para suprir as necessidades 

culturais e de lazer

• Faltam recursos financeiros para manter os grupos.
• Falta de incentivo financeiro por parte dos 

governantes 

• Ausência de planejamento específico à 
cultura regional

• Ausência de órgãos locais específicos para 
a cultura

• Pouca publicidade dos programas e 
projetos desenvolvidos pelos órgãos 
públicos de cultura

• Desarticulação entre os organismos 
públicos de cultura,  os grupos e entidades 
culturais.

Ausência de uma política de 
desenvolvimento cultural 

(resgate e valorização)

• Inexistência de convênios
• Insuficiência de secretarias mais específicas que 

tratem da questão da cultura
• Descompromisso com a cultura local (escola)
• Não há uma inter-relação entre cultura e educação 

(ações conjuntas)
• Descompromisso dos gestores

• Pouca publicação dos programas e 
projetos desenvolvidos por órgãos públicos 
da cultura

• Desarticulação entre os organismos 
públicos de cultura e os grupos e entidades 
culturais

• Desvalorização do patrimônio público 
cultural

• Falta de divulgação das tradições e 

Desinformação das tradições 
e/ou manifestações culturais 

da região

• Concepção limitada da sociedade em relação à 
cultura

• Desvalorização da cultura
• Pouca tradição nos resgates históricos
• Poucos movimentos e ações que resgatem a cultura 

nacional e local
• Insuficiência no que se refere à questão de registro 

cultural, centro cultural local
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manifestações das culturas regionais
• Desconhecimento dos recursos destinados 

à cultura
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Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento da Cultura, no Meio-norte

Eixos Ações Propostas
Implantação de Gestão 

Democrática 

• Definir  política de investimentos do poder público para cultura.
• Cadastrar os grupos culturais dos municípios pelas secretarias competentes.
•  Democratizar a cultura e valorizar os grupos e profissionais da área. 
• Descentralizar o repasse dos recursos
• Garantir a atuação do poder público e da sociedade civil na área cultural
• Criar mecanismos legais que venha viabilizar investimentos na área cultural
• Criar órgão ou entidade da cultura com participação das ONGs, sociedade civil e parceria como 

poder público.

Resgate da Identidade Cultural 
da População.

• Capacitar conselheiros (saúde, educação) para acompanhamento do desenvolvimento e recursos 
culturais.

• Criar programas para o resgate da cultura, envolvendo todos os segmentos da sociedade (poder 
público, Ongs, sociedade civil, realizando fóruns, encontros, cursos para a conscientização cultural da 
população e gestores públicos, utilizando os espaços culturais existentes em cada município, para 
apresentar suas riquezas culturais).

• Cumprir a LDB quanto ao conteúdo culturais a serem ministrados na rede escolar
• Capacitar os professores para trabalharem os conteúdos culturais 

Definição de Política Cultural • Debates e conferências com grupos culturais para realização de políticas para o desenvolvimento de 
cultura

• Parceria da secretaria de cultura com a secretaria de educação na elaboração de projetos 
pedagógicos

Resgate de Identidade Cultural • Valorizar as datas comemorativas de cada região 
• Construção de um projeto que resgate as manifestações culturais que estão desaparecendo

Gestão Participativa e 
Descentralizada

• Formação de uma comissão composta por membros de associações culturais e outras entidades 
afins para elaborar um plano regional

• A secretaria de cultura deve assumir o compromisso no processo no processo mobilizador das 
comissão de elaboração do plano.
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• Gestão democrática, participativa e transparente das ações desenvolvidas no projeto cultural.

Institucionalização das 
políticas culturais

• Elaboração de uma política específica para a cultura
• Criação de secretarias locais
• Buscar parcerias com a iniciativa privada
• Conferências entre municípios para troca de experiências  na área
• Trabalhar em conjunto escola e comunidade
• Projetos de resgates e valorização das manifestações culturais regionais
• Criação de espaços físico-culturais
• Capacitação dos profissionais que trabalham na área cultural

Valorização da Identidade 
Cultural

• Semana cultural para divulgação da cultura local
• Utilização dos meios de comunicação para divulgação da importância do patrimônio público cultural
• Incentivar o turismo cultural local
• Mapeamento das potencialidades culturais da região
• Sensibilizar as entidades governamentais e não-governamentais para trabalhar a valorização da 

cultura

Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão da Assistência Social

Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito
• Descrédito da coisa pública
• Falta de regulamentação e/ou implantação dos 

benefícios emergências (plantão assistencial)
• Ausência do co-financiamento nas três esferas 

de governo
• Ausência da iniciativa privada no enfreamento 

da questão social
• Precariedade nos serviços de monitoramento e 

Gerenciamento 
Inadequado das ações da 

política da Assistência 
social (projetos e 

programas) 

• Família em situação de risco
• Ausência de programas para atendimento a jovens 

infratores
• Ausência de programas de geração de renda 
• Preconceito quanto às questões de etnia, gênero e 

livre orientação sexual.
• Assistência deficiente dos portadores de deficiência
• Ausência de projetos para expedição gratuita de 
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avaliação de programas sociais;
• Atraso no repasse dos recursos

documento essenciais
• Falta de transporte para atendimento dos usuários 

da assistência social
• Falta de qualificação para pessoas portadora de 

deficiência   para inclusão no mercado de trabalho
• Falta de programa de proteção à vítima de violência 

sexual e exploração sexual
• Ausência de uma rede de proteção social 

(intersetorialidade)

• Ausência de políticas sociais
• Pouca participação da sociedade civil nos 

órgãos de controle social
• Desconhecimento dos direitos por parte dos 

cidadãos.

Falta de definição de um 
potencial de recursos para 
o financiamento da política 
da assistência social nas 
três esferas de governo

• Meta limitada dos programas da assistência social 
• Recursos insuficientes para execução da política de 

assist6encia social
• Falta de transporte para atendimento do deficiente

• Falta de decisão política para a área social
Infra-estrutura inadequada 

e insuficiente

• Falta de estrutura física para funcionamento dos 
conselhos

• Falta de espaço adequado para atendimento de 
usuários dos programas sociais 

• Inadequação dos espaços públicos para deficientes
• Falta de estrutura para execução de programas
• Equipamentos insuficientes para execução dos 

programas

• Programas pontuais temporários e limitados
• Ausência de planejamento das ações 

Ausência de programas de 
capacitação de recursos 
humanos envolvidos na 
execução da política de 

assistência social

• Falta de capacitação dos conselheiros
• Gravidez precoce
• Violência familiar contra crianças e adolescentes
• Falta de recursos humanos treinamentos para 

atendimento dos usuários da assist6encia social
• Descumprimento dos direitos da mulher
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• Abandono e violência contra idosos    
• Violência contra a mulher  

• Os profissionais da assistência social não são 
incluídos nos programas sociais

• Baixos salários dos profissionais da área social
• A não operacionalização do percentual 

definido para a Política de Assistência Social
• Falta de articulação entre gestores e instâncias 

deliberativas

Falta de estruturação e 
definição de gestor na 

área da assistência social

• Falta de recursos humanos de técnicos para 
acompanhamento na execução das ações

•  Recursos da área social insipientes e mal 
gerenciados

• Falta de infra-estrutura (espaço físico, equipamento)
• Falta de autonomia (os programas são impostos)

• Precariedade na operacionalização da CEF ao 
CAD-ÚNICO   

Ineficiência de 
realimentação do CAD-

ÚNICO

• Atraso no repasse das bolsas
• Exclusão dos benefícios dos programas sociais
• Má seleção dos beneficiários (cadastramento)

• Dificuldade de negociação entre parcerias 
(poder público/organizações sociais

Deficiência na implantação 
e execução de programas 

sociais

•

• Falta de capacitação/autonomia dos 
conselhos/associações

• Falta de capacitação dos conselheiros para o 
exercício da função

• Conselheiros atrelados à administração 
municipal

• Atrelamento das  associações ao Poder 
Público

• Os conselhos não têm representatividade
• Falta de compromisso dos conselheiros para o 

acompanhamento à Política de Assistência 
Social

• Falta de Agilização, acompanhamento e 

Controle social precário

• Ausência de política de atendimento ao Idoso
• Falta de incentivo aos jovens de iniciação 

profissional
• Falta de reabilitação para deficiente (fisioterapia)
• Falta de projetos esportivos e de laser 

(adolescentes
• Falta de implementação da política de atendimento 

ao adolescente
• Exclusão dos benefícios dos programas sociais
• Má seleção dos beneficiários
• Falta de estrutura para atendimento a grupos 

específicos: jovens, idosos, etc.
• Trabalho Infantil
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estruturação dos conselhos tutelares
• Gravidez precoce
• Prostituição juvenil
• Falta de acesso à documentação básica

Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento da Assistência Social, no Meio-norte

Eixos Ações Propostas
Implantação de modelo de 

gestão participativo e 
transparente para o conjunto 

da população. 

• Planejamento participativo das ações sociais;
• Implantação imediata nos municípios de programas de benefícios emergenciais (plantão social);
• Divulgação obrigatória pelos meios de comunicação dos direitos e deveres sociais do cidadão 

garantidos por lei;
• Ampliação dos serviços de Ação Continuada, programas e projetos de Assistência Social;
• Cumprimento da LOAS em sua integralidade;
• Sensibilizar e mobilizar  a iniciativa privada a integrar parcerias no âmbito da política de ação social;
• Implantação da Ouvidoria Social;
• Avaliação de impacto dos programas sociais pelos órgãos gestores.

Fortalecimento das 
representações das 

organizações sociais nos 
espaços de gestão.

• Fortalecimento das organizações comunitárias para o exercício participativo nos órgãos de controle 
social;

• Elaboração e implementação de um plano estadual de capacitação de conselheiros;
• Obrigatoriedade de no mínimo dois cursos anuais para conselheiros nas três esferas de governo.

Regulamentação e 
cumprimento transparente das 

leis orçamentárias de 
Assistência Social.

• Regulamentar o percentual de recursos destinados à política de assistência social nas três esferas do 
governo;

• Cumprimento do calendário de desembolso dos recursos para execução dos problemas sociais.

IMPLANTAÇÃO DE MODELO • Operacionalização na regulamentação do percentual mínimo estabelecido para a Política de 
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DE GESTÃO 
DESCENTALIZADO E 

PARTICIPATIVO.

assistência social
• Fortalecimento da articulação entre gestores e instância deliberativa da Política de 
• Assistência Social
• Priorizar profissionais da área social para implementação da Política de Assistência Social
• Fortalecer as parcerias através do planejamento participativo e definindo as atribuições do poder 

público e instituições sociais enquanto parceiros
• Atualização do Sistema de Cadastro Único na CEF

FORTALECIMENTO DO 
CONTROLE SOCIAL

• Valorização e fortalecimento das entidades participantes dos conselhos no exercício de controle 
social

• Capacitação específica para conselheiros de Políticas Públicas
• Estruturação para funcionamento de conselhos (base física e equipamento)
• Implantar o processo de avaliação das ações desenvolvidas pelas instâncias deliberativas 

(conselhos, fundos, colegiados)
• Intensificar e sistematizar as informações utilizando o Sistema de Comunicação Local (papel dos 

conselheiros e deliberações feitas)
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Dimensão: Desenvolvimento Político-Institucional

Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão Político-Institucional

Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito
• Gestão pública voltada para o interesse 

político partidário
• O gestor público não tem visão de 

interesse coletivo

Centralização das políticas 
públicas privilegiando grupos 

com maior força política

• Má utilização dos recursos públicos
• Não desenvolvimento dos municípios menores
• Dependência dos pequenos municípios em relação 

aos maiores
• Ausência de planejamento participativo
• Centralização de poder na definição e 

implementação dos programas 
governamentais

• Não existem normas e diretrizes que 
garantam a participação popular

• A Comunidade não tem acesso às 
informações sobre os programas 
governamentais

Programas governamentais 
geridos sem a participação da 

população (irregularidades)

• Os programas governamentais não cumprem a sua 
finalidade social, são usados para atender a interesses 
políticos

• As prioridades da população dos municípios da região 
não são atendidas

• Disputa de prestígio e poder entre os 
gestores públicos

Governos municipais não se 
articulam politicamente para 
desenvolver ações conjuntas

• Precariedade na prestação de serviços públicos:saúde 
/educação/saneamento básico /segurança pública 
/estradas de acesso) 

• Atraso no desenvolvimento da Região
• Os conselheiros não têm conhecimento 

de suas reais funções
• Interferência do poder público na 

indicação dos conselheiros da sociedade 
civil

Não funcionamento dos 
conselhos na sua totalidade

• Funcionamento dos conselhos voltados para o 
interesse eleitoreiro e não para a democratização da 
participação população

• Os conselheiros não têm autonomia para o exercício 
de suas funções

• A população tem uma cultura 
individualista, sem visão coletiva Associados não estão 

• Centralização de poder pelos dirigentes de 
associações
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conscientes dos seus direitos 
e deveres

• A diretoria das associações são formadas por 
membros de uma mesma família

• As entidades não atuam de forma articulada entre si
• Prevalece o interesse político partidário na gestão das 

associações
• Os sindicatos não são vistos como instrumentos de 

fortalecimento político, mas apenas para obtenção de 
benefícios

• Os consumidores não exigem notas 
fiscais de suas compras

• Omissão do Estado na fiscalização e 
execução da sonegação fiscal

Sonegação de impostos pelo 
setor privado

• Empobrecimento do Estado
• Receitas insuficientes para investimentos em serviços 

públicos
• Enriquecimento ilícito dos empresários

• Empobrecimento do Estado
• Receitas insuficientes para 

investimentos em serviços públicos
• Enriquecimento ilícito dos empresários

Deficiência da gestão das 
rádios comunitárias 

(funcionamento clandestino e 
promoção social)

• A comunidade não tem acesso aos serviços  prestados 
pelas rádios comunitárias

• Concentração de poder nas mãos de 
poucos

Administração pública 
centralizada

• Má administração das empresas públicas
• Descontinuidade político-administrativo
• Os orçamentos não são feitos de acordo com a 

realidade dos municípios
• Programas federais elaborados  sem adequação às 

necessidades regionais
• Pouco reconhecimento das organizações  de classe 

pelo poder público, restrito ao âmbito da formalidade
• Ausência de controle de programas e projetos pelos 

órgãos competentes

• Não há  Planejamento Participativo Gestão clientelista
• Os políticos eleitos não cumprem compromissos de 

campanha, não atendem às necessidades das 
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comunidades, mas interesses partidários
• Desvio de finalidade na implementação de programas 

federais
• Programas federais implementados sem a 

manifestação comunitária na sua execução
• Exclusão de grupos sociais (crianças, adolescentes, 

etc) na tomada de decisões

• Concepção individualista da 
administração municipal:diferenças 
partidárias

Não existe articulação entre 
os municípios

• Recursos públicos insuficientes para a implementação 
de programas e projetos sociais

• Alguns municípios não disponibilizam a contrapartida 
necessária para cumprimento dos convênios 
institucionais

• Não há desenvolvimento regional

• Organizações sociais política e 
economicamente frágeis

Não autonomia das 
organizações sociais

• Dificuldade de relacionamento entre o Poder público 
municipal e a sociedade civil organizada

• Inexistência de articulação entre as instituições: STR, 
Associações, igrejas, Ongs

• Manipulação de alguns partidos políticos na gestão 
das organizações sociais

• Dependência política e econômica dos 
Conselhos em relação ao poder público

• Conselhos instituídos por lei, vinculados 
à criação dos programas 
governamentais

Limitação na atuação dos 
conselhos pela interferência 
do poder público na escolha 

dos conselheiros

• Decisões centralizadas e unilaterais do Poder Público 
por interesse s partidários de grupos econômicos, 
ignorando as deliberações dos conselhos

• Inexistência de instrumentos para desenvolvimento, 
acompanhamento e divulgação das deliberações dos 
Conselhos

• Difícil funcionamento dos conselhos: uma mesma 
pessoa participando de vários conselhos

• Fragilidade na organização da 
sociedade civil

• Poder Público não disponibiliza 

Gestão centralizada do Poder 
Público

• Decisões tomadas sem a participação popular
• Gestão político-partidária
• Impunidade da má gestão pública
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informações para a população sobre 
suas ações e a legislação da 
administração pública

• Políticas inadequadas às necessidades da população
• A gestão e a prestação das contas públicas não são 

transparentes
• Oferta reduzida dos Programas Federais: atendimento 

de um público parcial 
• Má aplicação dos recursos públicos

• Os conselheiros não conhecem o papel 
dos conselhos nem as suas

• atribuições
• A seleção dos conselheiros é feita pela 

conveniência política

Conselhos pouco atuantes

• Temor dos conselheiros em contrariar os interesses do 
gestor público

• Pouco compromisso dos representantes dos 
conselhos

• Desvio dos objetivos definidos para os programas 
federais (PETI, PSF, Bolsa Renda/Escola etc)

• Pouco interesse dos conselheiros
• Não há prática da gestão participativa

• Informação e formação inadequadas das 
lideranças comunitárias 

• Inadequação dos Estatutos à realidade 
das O.Sociais 

• Não há conhecimento específico na área 
de associativismo

• Imediatismo na criação das associações 
comunitárias, por exigência do Poder 
Público

Fragilidade na organização da 
sociedade

Gestão centralizada nas 
associações

• Pouca atuação política dos sindicatos de trabalhadores 
rurais (STR) na defesa dos direitos dos seus 
associados

• As organizações sociais não são reconhecidas pelo 
poder público

• Os STR não estão conscientizados sobre as políticas 
sociais disponibilizadas para a população rural
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Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento Político-Institucional, no Meio-norte

Eixos Ações Propostas
Gestão pública governamental • Fazer mobilização popular (palestras, seminários, divulgação nos meios de comunicação, etc) voltada 

para o interesse coletivo
• Fazer orçamento participativo
• Criar leis que assegurem a participação popular (ONGs) nos programas governamentais
• Conscientização dos gestores públicos e da comunidade para a importância dos consórcios 

municipais;
• Criação de consórcios municipais na região
• Despertar na comunidade o interesse pela organização social para empreender o protagonismo  do 

desenvolvimento local integrado e sustentável
• Elaborar uma agenda local para ser pactuada entre o poder público local e a sociedade civil 

organizada
• Mobilizar a população para a elaboração  do PPA, LOA, LDO e orçamento participativo
• Promover parcerias entre o Estado e municípios para a execução de ações
• Criar Agência de Desenvolvimento regional
• Criar consórcios entre os municípios, priorizando as necessidades comuns para o desenvolvimento 

regional
• Elaboração e implementação de projeto voltado para a formação da sociedade civil em gestão 

pública, através de seminários, cursos de formação
• Estabelecer parcerias com as ONGs, sistematizando as experiências de gestão
• Descentralizar as ações do poder público através do orçamento  participativo
• Combate ao analfabetismo político com  projeto político-pedagógico que desenvolva a consciência da 

cidadania
• Incluir na grade curricular de ensino fundamental e médio disciplinas voltadas para o 

desenvolvimento humano: filosofia, sociologia e outros
• Criar/fortalecer instituições/espaços públicos de decisão que dinamizem o desenvolvimento regional
• Articular as diversas instituições da sociedade civil em nível regional
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• Fortalecimento/interação entre as organizações sociais para a promoção do desenvolvimento 
regional, tornando-as mais duradouras

• Combater a impunidade instituindo ouvidoria pública regional
• Constituir e dinamizar consórcios municipais, realizando  seminários, oficinas, cursos de formação 

etc.
• Implantação nos orçamentos participativos do enfoque: juventude, direitos humanos, etnia, gênero 

etc.

Gestão dos Conselhos 
Municipais

• Realizar assembléia com as entidades para a escolha dos representantes nos conselhos
• Divulgação dos programas sociais na região
• Promover assembléias regionais para avaliar a atuação dos conselhos e programas de governos
• Intercâmbio entre os conselhos da região
• Capacitação dos conselheiros
• Realizar assembléias públicas para eleição dos conselheiros na sua comunidade
• Realizar posse dos conselheiros em solenidade pública
• Promover campanhas populares de conscientização do papel dos conselhos na comunidade
• Divulgar calendário, plano de ação, deliberações dos conselhos
• Definir estrutura física e humana mínimas e necessárias  para o desempenho de suas funções (dos 

conselhos), com recursos já existentes e previstos em lei
• Desenvolver capacitação voltada para conselheiros;
• Selecionar conselheiros através do voto comunitário
• Ampliar a participação da sociedade civil nos conselhos de gestão dos programas sociais

Gestão das Organizações 
Sociais

• Realização de seminários para conscientização na formação
• Incentivar lideranças comunitárias para fortalecimento e organização das instituições sociais
• Capacitar e qualificar membros das organizações sociais com instituições específicas como: Senar, 

Senai, Senac, Sebrae, Emater, Sescoop, Embrapa, etc.
• Promover campanhas de moralização do uso dos recursos públicos
• Definição de calendário de reuniões com sócios para elaboração e avaliação das programações das 

organizações sociais
• Realizar cursos nas comunidades de acordo com as prioridades das organizações sociais
• Realizar visitas para conhecer experiências positivas de outras organizações
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• Definição de calendário de reuniões com sócios para elaboração e avaliação das programações das 
organizações sociais

• Realizar cursos nas comunidades de acordo com as prioridades das organizações sociais

Gestão do Setor Privado • Fiscalização da rede de comércio e punição dos infratores
• Realização de cadastramento do comércio atacadista    e varejista
• Criar um selo de certificação dos comerciantes que cumprem com suas obrigações fiscais
• Criar incentivos que levem o  consumidor a exigir a nota Fiscal
• sindicatos e associações
• Fazer campanhas periódicas junto a comunidade sobre a importância da  nota fiscal

Gestão das Rádios 
Comunitárias

• Legalização das rádios comunitárias
• O Estado fazer cumprir a legislação sobre a finalidade das Rádios comunitárias
• Participação da sociedade em todos os programas radiofônicos
• Incentivos financeiros  por parte do governo às associações para aquisição de rádios comunitárias
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Dimensão: Desenvolvimento Ambiental

Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão Ambiental

Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• - Ação política dos administrações 
• - Falta de empenho dos setores 

organizados da sociedade civil em cobrar 
ações. 

Falta de instrumentos de gestão 
dos  Recursos Hídricos

• - Pesca ilegal 
• - Degradação 
• - Barragem inadequada 
• - Redução do estoque pesqueiro 
• - Desmatamento das margens do rio e lagoa 
• - Má uso das águas 
• - Não acesso á água 
• - Retirada de pedras do leito do rio Longá 

• - Deficiência ou inexistência no 
saneamento básico - Saneamento Básico

• - Matadouro instalado em local inadequado 
• -  Verminose e diarréia 
• - Doenças como hepatite, diarréia 
• - Morte de animais por ingestão de lixo 
• - Falta de reciclagem 

• - Falta de Consciência 
• - Má distribuição dos recursos públicos 

para essa área 

- Fala-se muito do meio 
ambiente porém, pouco se faz 

• - Agressão do meio ambiente 
• - Desvalorização de profissionais da área 
• - Desinteresse pelas ações 

• - Povo desconhece a lei orgânica, muitas 
vezes não é aplicada 

• - Falta de conscientização 
• - Falta de um secretario de meio ambiente 
• - Se desconhece as praticas das leis 

ambientais. 

- Prática danosa de exploração 
do ambiente 

• - Acomodação da população 
• - Não há cobrança de ações do poder publico 

• - Necessidade de pessoal treinado e 
assistência técnica - Modelo de exploração agrícola 

• - Degradação do solo 
• - Baixa produtividade Extinção  de mata nativa 
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• - Concentração de grandes terra nas 
mãos dos grandes latifundiários 

• - Tamanho das áreas de áreas (pequenas 
propriedades) 

- Uso inadequado da terra 

(floresta) 
• - Morte orgânica vegetal e animal 
• - Poluição do ar 
• - Agricultura itinerante  
• - Desertificação das áreas 
• - Aumento da temperatura 
• - Efeito estufa 
• - Temperatura dos oceanos 
• - Queimadas 
• -  Desmatamento 
• - Uso inadequado da terra fértil 
• - Não aproveitamento pequena produção e vazão 

do pequeno agricultor, causando   inchamento da 
cidade(desemprego) 

• - Invasão de terras 
• - Divergência  entre propriedade e invasor (morte e 

analfabetismo) 
• - Conflito de terra 

• - Falta do conhecimento dos efeitos 
• - Falta de assistência técnica 

- Uso inadequado de 
agrotóxicos 

• - Danos ao meio ambiente e poluição das águas 
• - Produtos de má qualidade poluição do ar, morte 

da vida orgânica animal vegetal 
• - Diminuição da flora e da fauna. 

• Perfuração de poços sem estudos 
técnicos

• desinformação
• desperdícios de água
• desmatamento das margens dos rios, 

lagos e riachos

Uso inadequado dos recursos 
hídricos

• Riacho secou ou morreu
• poluição dos rios e lagos
• poços secando ou com pouco água

• Recursos insuficiente para promoção do 
setor primário Prática agrícola inadequada e 

• Queimadas e desmatamento
• extração indiscriminada da madeira
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• Assitência técnica pública inexistente ou é 
insuficiente

• Tradição cultural
não planejamento

• uso indiscriminado de agrotóxicos
• poluição no ar
• mecanização de slos próximos a rios, riachos
• assoreamento nos riachos temporários
• êxodo rural

• Falta de vontade política dos gestores
• meio ambiente não é prioridade
• ineficiência e inexistência de políticas 

públicas
• Gestão pública não participativa

Inexistência ou ineficiência de 
instrumento de gestão dos 

recursos naturais

• Corrupção
• gestão pública não participativa
• falta de legislação ambiental municipal
• necessidade de mecanismo de aplicação da 

legislação já existente
• caça e pesca predatória – inexistência de 

fiscalização e planejamento
• desperdício de recursos naturais

• Planejamento inexist6encia ou 
descumprimento

• abatedouros de animais em locais 
impróprios 

• lixo (tratamento, coleta, destino)
• saneamento não é prioridade
• rede de esgoto e fossas sépticas

Deficiência do saneamento 
básico

• Água tratada é insuficiente para atender a 
população

• doenças diversas  (diarréia, dengue, verminoses, 
hepatite)

• Ausência de um órgão governamental, 
específico (assistência técnica);

• Falta de consciência ambiental;
• Ausência de fiscalização;
• Concepção cultural inadequada;
• Falta de investimento e assistência 

técnica;
• Cultura de criação extensiva (moscas);
• Poder de domínio da terra;

Processo  de exploração 
agrícola  inadequado e 

impróprio.

• Exploração inadequada de plantas medicinais;
• Poluição: ar, solo, rios (agrotóxicos);
• Empobrecimento do solo;
• Desmatamento da mata ciliar;
• Desgaste do solo (agricultura rudimentar)
• Desperdício de matérias orgânicas;
• Assoreamento  do rio; 
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• Coleta, tratamento e destinação 
adequada do lixo;

• Precariedade na coleta  do lixo;
• Falta conscientização  ambiental;
•  “Ignorância”;
• Não cumprimento  de  leis, descaso das 

autoridades;
• Doenças contaminação (dengue 

leptospirose);

Inadequação da coleta, do 
tratamento e da  destinação  do 

lixo.

• Deposição lixo no leito do  rio;
• Lixo à céu  aberto;
• Mortalidade  de animais  por  ingestão de lixo;
• Poluição  hídrica/solo;
• Não  reciclagem;
• Lixo  hospitalar;
• Lixo   rural. 

• Desconhecimento   sobre a Legislação de 
Meio  Ambiente;

• Necessidade de agir local  com um 
pensamento  global;

• Cultura  consumista;
• Escassez de recursos financeiros’.

Gerenciamento 
descompromissado com  a 
exploração  dos recursos 

naturais.

• Ineficiência da presença das Secretarias do  Meio 
Ambiente  nos  municípios;

• Desorbediência às Leis Ambientais;
• Desativação  local  do  solo;
• Uso  e ocupação desordenado do  solo;
• Exploração da fauna  silvestre (papagaio);
• Pesca predatória;
• Retirada da areia  dos rios;
• Lavar  roupas e carros nos rios;

• Não prioridade da  saúde  pública;
• Desvalorização cultural  da higiene.

Descaso  com o saneamento 
básico.

• Localização imprópria dos  matadouros;
• Ineficiência  da vigilância sanitária;
• Transformação de poços em fossas  sépticas;
• Água sem  tratamento;
• Inexistência  de  matadouros  públicos.

• Não  aplicação  dos  princípios da 
Educação  Ambiental (Educação  Formal);

• Falta  de  consciência ambiental;
• Não  há  incentivo  e  nem  investimento 

do  poder  público;
• Pouco  contato  do  homem  com  o  Meio 

Ambiente.  

Insensibilidade e 
desinformação

Ambiental.

• Falta   de  saneamento (destinação  de resíduos);
• Queimadas desordenadas;
• Desmatamento  desordenado;
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Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento Ambiental, no Meio-norte

Eixos Ações Propostas
Recursos Hídricos • Criação de um espaço permanente de discussão e fiscalização de ações relacionadas com os 

recursos hídricos, envolvendo poder público e sociedade civil organizada;
• Integração de diferentes órgãos estaduais, federais e municipais que desenvolvam   ações voltadas 

para o gerenciamento dos Recursos Hídricos, inclusive ONGs;
• Aplicação de Legislação sobre gerenciamento dos Recursos Hídricos;
• Criação dos comitês gestores das microbacias;
•  Divulgar ações sobre Recursos Hídricos que estão sendo desenvolvidas pelo governo do estado, 

para toda a população, como forma não apenas de informar mais também de sensibilizar a 
sociedade.

• Campanhas educativas nas escolas para agricultores (as) de vazantes, para professores e gestores 
municipais sobre problemática e importância dos Recursos Hídricos no estado.

Educação Ambiental • Criação de equipes capacitar nas questões do meio ambiente que acompanhe e fiscalize em parceria 
com município, Estado; 

• Ex: IBAMA, FUNASA;
• Inclusão da disciplina educação ambiental no currículo escolar a partir do Ensino Fundamental cm a 

capacitação de professores 

Gestão • Criar um mecanismo de divulgação para que a população tome consciência da precisão de preservar 
o meio ambiente;

• Fazer cumprir as leis de preservação do Meio Ambiente;

Saneamento Básico • Consorcio de municípios para construção de Aterro sanitário;
• Campanha para educar a população no sentido de selecionar o lixo;
• Coleta regular do lixo
• Construção de estação de tratamento d'água;
• Fiscalização rigorosa pela vigilância sanitária nos matadouros, estação de tratamento d'água, aterro 

sanitário, mercado público e hospitais;
• Reformas e construção de matadouros em local adequado;
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• Distribuição de filtros para água de consumo humano;
• Construção de fossas; 
• A saúde informar como usar e manter os filtros d'água;
• Educação para o uso das fossas;

Modelo Agrícola • Incentivo ao pequeno produtor (crédito e assistência técnica);
• Aplicação de tecnologia para o uso das águas (irrigação)
• Preparo do solo com adubo orgânico;
• Reflorestamento e diminuição do desmatamento (educação ambiental)
• Incentivo a agricultura orgânica (pois já temos exemplos concreto)
• Treinamento para o aproveitamento do solo sem queimadas;  

Uso inadequado dos Recursos 
Hídricos

• Política de arborização das margens de rios, riachos, etc. (Comunidade, Séc. Meio Ambiente e 
IBAMA)

• Construção de tratamento de águas poluídas (Estado e empresas)
• Mutirão de Formação, Informação e Marketing, sobre a importância dos Recursos Hídricos
• Elaboração de um projeto com a participação das organizações da sociedade civil, para o uso da 

água na produção, criação de peixes e outros fins (desprivatização dos poços jorrantes)
• Séc. de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e CPRM, fiscalizar a perfuração dos poços, antes do 

início da obra

Prática Agrícola Inadequada e 
não Planejada

• Treinamento dos agricultores para o aproveitamento das potencialidades locais. Ex. Agregar valor 
aos produtos.

• Restauração do EMATER
• Realizar parcerias entre governo e ONGs para implementação de projetos agrícolas que utilize 

tecnologia não agressiva ao meio ambiente.
• Ampliar a liberação de recursos para o estímulo à agricultura familiar
• Reforma agrária voltada para a realidade do local, com base em um planejamento bem elaborado e 

num eficiente aplicação dos créditos
• Criar mecanismos de maior participação popular nos órgãos responsáveis pela reforma agrária
• Incentivar a criação de cooperativas para exploração dos recursos vegetais. Ex. Carnaúba, babaçu, 

buruti
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Inexistência ou ineficiência 
dos instrumentos de gestão 

dos recursos naturais

• Priorização das questões ambientais dentro dos planejamentos governamentais
• Fortalecimento das ONGs (desburocratização, criação de fundos...)
• Aplicação e regulamentação dos artigos das leis ambientais
• Criação de Conselhos municipais de Meio Ambiente (autônomos e independentes)
• Criação de Guardas Ecológicas (fiscalização)
• Fortalecimento da prática da Educação Ambiental
• Fazer parcerias com órgãos federais no sentido de fazer cumprir o período da piracema
• Combater a caça e a pesca predatória

Deficiência no Saneamento 
Básico

• Ampliação do sistema SANEAR, nos municípios já existentes
• Construção de esgotos na zona urbana e fossas sépticas na zona rural
• Formação de consórcios entre os pequenos municípios da mesma região para a construção de 

aterros sanitários
• Qualificação dos agentes de saúde proporcionando-lhes cursos de formação, para melhor orientação 

na reciclagem do lixo doméstico
• Construção de abatedouros devidamente equipados, e destiar os dejetos e víceras de animais de 

pequenos porte para local que atenda as exigências sanitárias
• Discutir, planejar e efetivar a criação de leis que tratem especificamente de saneamento básico
• Formação de parceria com os governos estaduais e federal, para conseguir os recursos.

Desinformação acerca de 
aspectos da Educação 

Ambiental

• Os municípios firmar perceria com o estado, governo e órgão federais, para: 
• - Diagnosticar e mapear os ecossistemas existentes em cada município.
• - Prover campanhas institucionais de defesa ambiental nas escolas e associações
• - Tornar obrigatória a disciplina de educação ambiental no currículo escolar, ensino fundamental e 

médio
• - Elaborar projeto de recuperação das micro-bacias (temporários e perenes)
• - Desenvolver preventivamente ações de combate as queimadas, pesca, caça e desmatamento, 

predatórios
• - Elaborar projetos de preservação das nascentes e uso racional  dos recursos hídricos e não 

renováveis
• - Monitoramento no uso de agrotóxicos
• - Mapear as áreas degradadas e promover o reflorestamento
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• - Proibir a mecanização em zonas ribeirinhas, às margens de rios lagos e riachos.
• Implantar Escolas Técnicas Agrícolas e Escolas Família Agrícola, nos principais municípios. 

Necessidade de criação de 
novas unidades de 

preservação e conservação 
das existentes

• Ampliar a participação da sociedade organizada, na elaboração, execução e monitoramento das 
políticas públicas sobre áreas de preservação

• Criação de novos parques ambientais de preservação, onde há flora e fauna de interesse biológico 
• Política de geração de emprego e renda a partir das potencialidades locais para as famílias que 

exploram a caça comercial
• Instalação de postos de fiscalização do IBAMA nos municípios para conter caça de animais silvestres 

e pesca predatória

“Educação Ambiental”

Insensibilidade e 
desinformação ambiental

• Incentivo à elaboração e aplicação de projetos educativos, visando a sensibilização para o Meio 
Ambiente

• Inserir disciplina específica da área de Educação Ambiental, na educação formal
• Fiscalização na aplicação dos Princípios Básicos da Educação Ambiental, tais como:
• Educação Ambiental deve se oferecida à criança desde a educação infantil
• A metodologia aplicada na educação formal deve ser concretizada com experiências
• Expansão das Escolas Família Agrícola e Eco-Escolas
• Ampliação da quantidade de unidades de conservação em áreas de interesse estratégico
• Incentivo ao Ecoturismo e ao turismo rural em áreas com potencialidades

“Gestão dos Recursos 
Naturais”

Gerenciamento 
descompromis-sado com a 

exploração dos recursos 
naturais

• Incentivar a implantação de secretarias ou órgãos que tratam da gestão dos recursos naturais nos 
municípios

• Estimular a criação de cooperativas para a exploração sustentável dos recursos naturais
• Divulgação e implementação da legislação sobre o manejo dos recursos hídricos, com a criação dos 

comitês gestores das microbacias
• Realizar cursos de capacitação com as autoridades públicas sobre a gestão dos recursos naturais
• Reativar o núcleo do IBAMA na microrregião de Campo Maior, com o intuito de reforçar a educação 

ambiental
• Fazer parcerias com o governo federal para a construção de barragens e açudes
• Incrementar política de incentivo para o aproveitamento das regiões ribeirinhas

“Modelo de Exploração • Intensificar campanhas de educação ambiental nos meios de comunicação
• Reestruturação do EMATER e melhor aperfeiçoamento do seu quadro de funcionários
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Agrícola”

Processos de exploração 
inadequados e impróprios

• Facilitar o crédito agrícola mediante comprovação de bons resultados
• Adequar os técnicos agrícolas à função de orientadores do investimento rural
• Incentivos a projetos de irrigação utilizando os recursos hídricos já existentes na comunidade, de 

modo racional
• Intensificar a reforma agrária levando em conta a participação de pessoas da comunidade
• Incentivar os técnicos, agrônomos e veterinários a fazerem parte dos assentamentos de reforma 

agrária

“Saneamento Básico”

Descaso com o saneamento 
básico

• Campanha para sensibilização e conscientização da população
• Construção de fossas sépticas em locais adequados
• Transformar os lixões em aterros sanitários
• Construção de matadouros públicos
• Ampliar o número e capacitar agentes de saúde
• Intensificar o tratamento da água para a zona rural
• Melhorar o tratamento da água na zona urbana

“Lixo”

Inadequação da coleta, 
tratamento e destinação do 

lixo

• Construção de aterros sanitários
• Compra de carro adequado para o transporte do lixo
• Campanhas educativas da prática dos 3 “Rs” (Reduzir, Reutilizar, Reciclar), e Coleta seletiva
• Capacitação dos agentes de saúde
• Construção de mini-usinas de reciclagem
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Dimensão: Desenvolvimento das Cidades

Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão do Desenvolvimento das Cidades

Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito
• - não existe transporte adequado para 

transportar o lixo;
• - Não existe uma administração adequada 

da coleta e destino do lixo;
• - A vigilância sanitária não controla o 

destino do lixo;
• - Falta de conscientização da população 

sobre a gravidade do lixo.

- Coleta e destino de lixo 
inadequado

• - Aumento das doenças;
• - Contaminação dos animais;
• - Afasta os turistas e polui o meio ambiente.

• - falta política de melhoria habitacional;
• - Concentração da propriedade da terra/ 

Especulação imobiliária;
• - Falta de condições financeiras das 

famílias.

- Déficit habitacional

• - Favelização;
• - Crescimento desordenado das cidades;
• - Favorece o surgimento de terrenos baldios;
• - Descumprimento da função social da 

propriedade;
• - Torna a cidade menos atraente (aspecto físico).

• - Falta estrutura adequada e acessível;
• - Falta valorização por parte das pessoas;
• - Falta uma política continua voltada para 

o lazer.

- Ausência de oportunidade de 
lazer

• - Problemas de saúde;
• - Marginalidade/ Prostituição;
• Problemas familiares.

• - Falta investimento na construção e 
manutenção de estradas.

- Péssimas condições de acesso 
entre os municípios e das 

estradas vicinais

• - Quebras de veículos;
• - Isolamento dos municípios/ Dificuldade do 

trafego;
• - Riscos de acidentes;
• - Dificuldade no escoamento da produção.
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• - Falta de escritório na região para 
atender com praticidade os problemas 
locais;

• - Verbas insuficientes para investimento 
no setor;

• - Mau gerenciamento dos órgãos 
responsáveis (Quadro de pessoal e 
capacitação);

• - redes de abastecimento insuficientes;
• - Mau gerenciamento dos recursos 

destinados.

- Precariedade no sistema de 
abastecimento e tratamento de 

água

• - Doenças;
• - Falta de água para o consumo humano;
• - Mau atendimento ao usuário.

• - Falta de compromisso dos gestores;
• - Falta de política voltada para educação 

infantil (Creches).

- Inexistência de creches 
estruturas equipadas e o 

pessoal capacitado para atender 
a zona urbana e rural.

• - Aumento do numero de crianças fora das 
creches;

• - Aumento do desemprego.

• - A Não integração entre poderes e a 
sociedade civil;

• - falta de preparo dos delegados, policiais 
e agentes;

• - Interferência política;
• - Descompromisso com atividade publica;
• - Faltam investimentos para aparelhar as 

delegacias;
• - Falta transparência na condução dos 

recursos destinados aos Municípios;
• - Uso indevido dos veículos e 

equipamentos;
• - falta de conscientização com o trato do 

patrimônio publico.

Segurança Precária: Estrutura 
precária; Ação ineficiente; 

Corporação reduzida.

• - Favorecimento da criminalidade/ Violência;
• - vandalismo;
• - Prostituição infantil;
• - Má qualidade do serviço e descrédito na 

segurança;
• - Tráficos de armas e consumo de drogas;
• - pratica do abuso de poder.
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• - Falta de interesse dos gestores para 
com os problemas do povo;

• - falta recurso financeiro para 
investimento nos municípios;

• - A não integração entre município e 
estado;

• - Ingerência política no direcionamento da 
eletrificação;

• - mau gerenciamento do serviço/ 
Redução de pessoal para atender o 
usuário.

- rede de distribuição de energia 
insuficiente para demanda 

urbana e inexistente na zona 
rural.

• - Grandes quedas de energia;
• - Danificação de aparelhos domésticos;
• - Impede o desenvolvimento/ Dificulta as 

oportunidades;
• - Provoca um atraso tecnológico;
• - Provoca o êxodo rural/ Desemprego, favelização, 

violência;
• - Prováveis mortes nos hospitais e prejuízos 

diversos;
• - Impede o desenvolvimento/ Dificulta as 

oportunidades;
• - Provoca um atraso tecnológico;
• - Provoca o êxodo rural/ desemprego/ Violência/ 

Favelização. 
• - falta de uma administração 

comprometida com o bem estar da 
população;

• - Falta de implementação de políticas 
públicas voltadas para o saneamento 
básico;

- Inexistência de sistema de 
saneamento básico

• - Problema na saúde publica;
• - Mau Cheiro;
• - Deselegância da cidade;
• - Proliferação de doenças transmitidas pela picada 

de incetos.

• - Ausência de políticas por parte dos 
gestores de todas as esferas 
(Empresários/ Governantes);

• - Falta de qualificação (Mão de obra);
• - Falta de incentivo dos diversos 

segmentos para geração de emprego.

- Desemprego

• - Ociosidade que leva a violência;
• - Provoca danos e desagregação na sociedade;
• - Imigração descontrolada/ Inchaço dos grandes 

centros;
• - aumenta as desigualdades sociais.

• - Oferta insuficiente;
• - Elevadas tarifas;
• - Pouco investimento nas ações de 

saneamento.

- Saneamento: Pouco acesso a 
água e má qualidade;

• - Proliferação de doenças;
• - Uso de água In Natura;
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• - Descontinuidade dos serviços 
(Pavimentação) infra-estrutura viável 
precária;

• - Tratamento desigual centro/ Periferia;
• - ausência de fiscalização;
• - Terceirização dos serviços de coleta.

- Coleta inadequada do lixo;
• - Poluição dos mananciais;
• - Depredação ambiental (Rios/ Lagoas);
• - Degradação visual do espaço urbano.

• - Inexistência de fossas sépticas em 
comunidade carentes.

- Esgotos correm a céu aberto e 
com destino inadequado.

• - Proliferação de doenças causadas pelo uso 
inadequado das águas;

• - Baixa qualidade de vida;
• - Contaminação do solo e lençol freático.

• -Mau planejamento habitacional
• -Fragmentação dos programas
• -Especulação imobiliária
• -Burocratização dos programas.

- Infra-Estrutura: Moradia 
precária, Déficit habitacional;

• -Inviabilidade da infra-estrutura
• -Proliferação de doenças;
• - Má qualidade de vida.

• - Falta de mais investimento;
• - A não utilização de fontes alternativas 

de energia;
• - Precariedade na rede de distribuição;
• - Burocratização dos serviços.

- Baixo índice de eletrificação;

• - Aumenta o risco de acidentes domésticos;
• - Baixa produção primaria, secundaria e terciária;
• - Diminui o acesso a comunicação;
• - Perdas de programas governamentais 

(Implementação);
• - Danificação de eletrodomésticos.

• - Baixo investimento;
• - Excesso de carga;
• - Ineficiência da fiscalização;
• - Pouca sinalização;
• - Acesso fácil de animais nas pistas.

- Falta de manutenção, 
recuperação e expansão da 

malha rodoviária (Carência/ Más 
Condições).

• - Aumento do numero de acidentes;
• - dificulta o escoamento da produção;
• - Dificuldade de acesso entre os municípios e 

comunidades.

• - Indefinição de uma política publica que 
assegure acesso e espaço para cultura e 
lazer;

• - Falta de incentivo a cultura regional;

- Serviços: Dificuldade de 
acesso ao lazer (Atividades);

• - Ociosidade dos jovens;
• - Desrespeito ao patrimônio cultural;
• - Aumento do uso de drogas;
• - marginalização;
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• - Falta de priorização do poder publico;
• - Falta de espaços adequados;
• - Má distribuição de renda.

• - desrespeito ao ambiente/ Patrimônio;
• - Desvalorização das necessidades de lazer.

• - não denuncia dos casos de violência 
domestica;

• - Falta de aparelhamento nos municípios 
e instituições;

• - Auto índice do consumo de drogas;
• - Falta de cumprimento das leis;
• - Cultura do machismo;
• - falta de políticas de geração de emprego 

e renda;

- Auto índice de violência contra 
a mulher;

• - Problemas físicos;
• - Desestruturação familiar;
• - auto índice de problemas mentais.

• - Falta de vontade política;
• - Corrupção;
• - Falta de prioridade pelas autoridades;
• - Falta de conhecimento dos seus direitos 

(População);
• - Alienação da população;
• - Individualismo da população;
• - Falta de mobilização da população.

- Infra - Estrutura inadequada da 
segurança.

• - Descrédito da policia;
• - Corrupção da policia;
• - Policiais mal remunerados e mal qualificados;
• - População insegura;
• - Aumento da violência;
• -Não respeito aos direitos humanos. 

• - Monopólio dos empresários;
• - Insuficiência de ônibus (Frota);
• - Desrespeito aos usuários (Crianças, 

idosos e deficientes);
• - Precariedade das vias de acesso;
• - Mau planejamento das vias de acesso.

- transporte: Prestação de 
serviço de má qualidade nos 

transportes;

• - Altas taxas;
• - Atraso no dia a dia do trabalhador;

• - Desinformação sobre o código de 
transito;

• - Má conservação das estradas;
• - Insuficiência de sinalização;

- Deficiência do transporte inter 
municipal;

• - acidentes no transito.
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• - Uso inadequado das vias;
• - Desobediência do código de transito - Violência no transito. • - Aumento do número de acidentes e vitimas.

• - Má divulgação da arte/ Produção;
• - Falta investimento do poder publico.

- Produção: Desvalorização do 
artesanato;

• - Diminuição das oportunidades de trabalho e 
renda.

• - Competição desigual no mercado;
• - Falta de incentivos fiscais (Local);
• - Deficiência na organização, produção e 

comercialização;
• - Produção sem uso de tecnologia.

- Os produtores de cajuína, 
sabão, redes etc. tem 

dificuldades de comercializar os 
produtos satisfatoriamente;

• - Os produtos não tem saída;
• - Produção de péssima qualidade;
• - Pouca produção.

• - Infra-Estrutura precária nos municípios;
• - Dificuldade de acesso ao credito/ 

Investimento;
• - Divulgação tímida das potencialidades 

turísticas.

- Pouco aproveitamento, 
exploração do potencial 

turístico da região (Aspecto 
religioso/ Comercial).

• - Pouca atração;
• - Fuga de divisas;
• - Diminuição das oportunidades de emprego e 

renda.

• - Inexistência de planejamento nos 
municípios;

• - Despreparo técnico dos gestores 
públicos.

- Gestão: Não efetivação de 
parcerias que integrem, 

complementem a execução de 
projetos, programas, obras 

municipais, estaduais e federais 
(Parceria Município, Estado e 

União);

• - Dificuldade na captação de recursos para 
financiar as políticas publicas;

• - Crescimento desordenado do espaço urbano 
(Ocupação desordenada).

• - Cultura política baseada no centralismo 
e clientelismo;

• - Descompromisso dos gestores em 
assegurar a participação popular;

• - Ingerência dos gestores na composição 
dos conselhos;

- Atuação deficiente dos 
conselhos de gestão.

• - Favorecimento da pratica de irregularidade 
administrativa;

• - Não implementação de políticas publicas;
• - Impunidade dos gestores públicos corruptos;
• - Precariedade dos serviços públicos locais;
• - Desvio e má aplicação dos recursos públicos;
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• - Desconhecimento por parte da 
população sobre o papel dos gestores e 
conselhos.

• - Auto estima baixa e descrédito nas instituições 
publicas.

• - Desconhecimento da concessão de 
exploração da opala.

- A região não se beneficia da 
extração de opala;

• - Enriquecimento de terceiros;
• - As pessoas que trabalham na exploração do 

produto não possuem veiculo empregatório.

• - Ausência de organização da população;
• - Pouco incentivo financeiro para a 

atividade;

- Ação intensa de 
atravessadores na atividade 

artesanal;

• - Desvalorização do trabalho da mulher;
• - Desvalorização da cultura.

• - Falta de assistência técnica;
• - Aprimoramento genético;
• - Pouco investimento para a atividade.

- A produção de caprinos e 
ovinos é pouco aproveitada.

• - Diminuição da renda familiar;
• - Êxodo Rural.

• - Êxodo Rural;
• - Inchaço das cidades;
• - Baixo poder aquisitivo da população;
• - Alto custo da construção e falta de 

política governamental (Município, Estado 
e União) eficaz para o setor.

- Déficit Habitacional.

• - Perda da cidadania;
• - Desarranjo familiar;
• - Favelizaçao das cidades;
• - Crescimento urbano desordenado.

• - Falta de fossas;
• - Falta de rede de esgotamento sanitário.

- Esgoto a céu aberto e 
escoamento para local 

inadequado.

• - Proliferação de doenças;
• - Contaminação do meio ambiente.

• - Exposição do lixo a céu aberto;
• - Falta de coleta regular;
• - Falta conscientização ecológica.

 Coleta irregular e destino 
inadequado do lixo.

• - Doenças;
• - Aumento de enceto e urubus;
• - Contaminação do meio ambiente;
• - Surgimento de catadores de lixo.

• - Crescimento desordenado das cidades;
• - Custo elevado.

- Inexistência de calçamento na 
área urbana.

• - Degradação de vias publicas;
• - Dificuldade de acesso;
• - Desvalorização dos imóveis.
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• - Falta de tombamento do patrimônio 
histórico;

• - Falta de conservação do patrimônio 
histórico;

• - Falta de conscientização da população 
para o valor histórico do patrimônio.

- Desvalorização do patrimônio 
histórico.

• - Destruição da memória da cidade;
• - Diminuição do potencial turístico.

• - Trafego de cargas acima do peso 
permitido;

• - Falta de política publica para 
conservação e construção de novas 
estradas.

- Construção e conservação das 
estradas.

• - Dificuldade da escoação da produção;
• - Prejuízo para a atividade turística;
• - Crescimento do número de acidentes;
• - Isolamento das cidades;
• - Aumento do frete.

• - Centralização da gestão publica;
• - Formação política que privilegia o 

interesse privado ao publico;
• - Ineficiência/ Falta da atuação 

fiscalizadora do poder legislativo.

- Nepotismo na Administração.

• - Precariedade na prestação de serviços básicos;
• - Concentração dos recursos financeiros públicos 

em uma só família ou grupo familiar;
• - Facilita a pratica da corrupção administrativa;
• - Impede a geração de políticas de 

desenvolvimento municipal;
• - Distribuição injusta dos benefícios/ Recursos/ 

Políticas publicas.
• - Inexistência de defensores públicos nas 

comarcas;
• - Ausência de Juizes e promotores nas 

comarcas;
• - Morosidade no andamento e decisões 

dos processos/ Ações judiciais;
• - Formalismo preponderante na 

atualização dos magistrados;
• - Pouco conhecimento dos direitos e 

deveres para o exercício da cidadania;
• - Postura autoritária dos magistrados no 

- Ineficácia da justiça e do 
Ministério Público.

• - Gera a impunidade;
• - Favorece a pratica da corrupção e do crime;
• - Impede, dificulta o pleno exercício da cidadania;
• - Descrédito na justiça e nas instituições publica;
• - Impede ou dificulta a obtenção de documentos 

civis.
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trato com o publico.

• - Descompromisso dos gestores com o 
desenvolvimento dos municípios;

• - Pouca organização da sociedade civil;
• - Não há vontade, decisão política para 

planejar;

- Inexistência de planejamento 
estratégico.

• - Crescimento desordenado dos municípios;
• - Aplicação dos recursos inadequadamente;
• - Isolamento/ Atraso social, econômico e 

tecnológico.

• - Interesses políticos/ Partidários na 
definição das políticas e prioridades;

• - Despreparo técnico e político dos 
gestores para o exercício da função 
publica;

• - Desvalorização das organizações da 
sociedade civil.

- Inexistência de parcerias na 
execução de ações, programas 

e projetos.

• - Atraso/ Impede a realização de obras necessárias 
para o desenvolvimento;

• - Inviabiliza a aprovação/ Execução de projetos;
• - Adoção de medidas administrativas inadequadas/ 

Ineficazes/ Irregulares;
• - Desestimula a ação das organizações da 

sociedade civil.
• - Ingerência política na composição/ 

Funcionamento dos conselhos;
• - Descompromisso dos gestores/ 

Conselheiros para com o interesse 
publico;

• - Irregularidade na realização das 
reuniões/ Atividade dos conselhos;

• - Falta de clareza sobre a importância do 
seu papel/ Função do conselho.

- Funcionamento inadequado 
dos conselhos de gestão.

• - Atraso na captação de recursos públicos para o 
município;

• - Não implementação dos programas federais nos 
municípios;

• - Indefinição de prioridades/ Elaboração de 
políticas publicas;

• - Desvio na aplicação de recursos públicos.

• - Fragilidade das organizações 
comunitárias;

• - Falta fiscalização do serviço de 
radiodifusão comunitária (ANATEL);

• - Controle do serviço de radiodifusão 
pelos políticos.

- Rádios comunitárias 
partidárias.

• - Desvio de finalidade do serviço / Legislação do 
serviço de radiodifusão comunitária;

• - Programação direcionada para os interesses 
partidários;

• - Controle da informação.

• - Indefinição de uma política fundiária e -Grilagem de terras publicas. • - Êxodo Rural;
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de combate a grilagem;
• - Inoperância do órgão estadual de terras 

(INTERPI);
• - Morosidade da tramitação das ações 

discriminatórias;
• - Ação desarticulada do INTERPI e da 

Procuradoria Geral do Estado na defesa 
do patrimônio imobiliário do Estado;

• - Concessão da propriedade com direitos 
absolutos.

• - Impede o crescimento da produção agrícola/ 
Agropecuária;

• - Diminui, impede o acesso a terra aos pequenos 
produtores;

• - Aumento da concentração da propriedade da 
terra;

• - Crescimento e ocupação desordenada dos 
espaços urbanos.

• - Falta compromisso político;
• - Falta de mobilização na região.

- TURISMO: Falta investimento e 
incentivo dos poderes 

constituídos na estruturação 
hoteleira da região;

• - Não desenvolvimento da região;
• - Não geração de renda.

• - Falta de compromisso dos governantes 
com a sociedade;

• - Falta de priorização por parte do 
governo e da sociedade.

- LAZER: Falta de investimento 
no lazer;

• - Acomodação;
• - Desvio de conduta;
• - Aumento da criminalidade.

• - Ingerência política;
• - Falta de capacitação dos profissionais 

de segurança.

- SEGURANÇA: Omissão por 
parte do poder publico no que 

diz respeito a segurança 
publica.

• - Trafico e consumo de drogas;
• - Má prestação de serviço a sociedade;
• - Violência.

• - Alto custo na implantação de energia 
alternativa;

• - Acomodação dos gestores.

- ENERGIA: Falta de 
investimento e ampliação para o 

setor de energia (Subestação/ 
Energia alternativa);

• - Privatização;
• - Danificação de aparelhos domésticos;
• - Baixa qualidade da energia.
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• - Falta de conscientização da população 
no uso da água;

• - Não investimento e tratamento na 
distribuição de água;

- Mal utilização dos recursos 
hídricos;

• - Baixa qualidade da água;
• - A distribuição da água na atende a necessidade 

da população.

• - Legislação retrógrada.
- Centralização e regionalização 

dos serviços cartorários.
• - Burocracia.
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Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento das Cidades, no Meio-norte

Eixos Ações Propostas
- Coleta e destino do lixo 

inadequado.

• - Criação de um aterro sanitário coletivo;
• - Ampliar o número de carroças adaptadas;
• - Criação de um entreposto para o lixo;
• - caminhões para transportar o lixo até o aterro;
• - Estimular a criação de cooperativas de catadores;
• Coleta seletiva e reciclagem.
• - Construção de aterro sanitário;
• - Construção de coletores;
• - Coleta seletiva;
• - Reciclagem do lixo;
• - Campanha de conscientização.

- Déficit habitacional. • - Criação de um fundo para moradia digna (Estadual e Municipal);
• - Construção de casas em mutirão;
• Incentivo de projetos alternativos para construção de casas, aquisição de terras e material.
• - Construção de casas populares em regime de mutirão;
• - Políticas voltadas para a construção de casas na zona rural.

- Ausência de oportunidade de 
lazer.

• - Que tenha uma política de incentivo para praticar o lazer;
• - Que tenha construções de área adequadas para praticar o lazer;
• - que tenhas pessoas capacitadas para promover o lazer.

- Acesso entre os municípios 
pelas estradas vicinais

• - Construção de estradas asfaltadas para o acesso entre os municípios onde não existe;
• - Que exista parcerias entre os municípios e o Estado para construção de estradas;
• - Conservação e melhoria das estradas existentes; -Maior rigor na fiscalização do trafego pesado;
• - Conservação permanente
• - Abertura de estradas vicinais para escoamento da produção;
• - Construção de estradas de acesso a pontos turísticos.
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- precariedade do sistema de 
abastecimento de água.

• - ampliação e estruturamento na rede de tratamento de água;
• - Melhor gerenciamento dos recursos pelos órgãos e fiscalização pela sociedade;
• - Campanhas de conscientização de uso da água por agentes de saúde e meios de comunicação;
• - Utilização do uso devido pela água. 

- Inexistência de creches 
equipadas e com pessoal 
capacitado para atender a 

zona rural e urbana.

• - Melhorar a estrutura e qualificação dos educadores infantis aproveitando o campus da universidade 
local;

• - Expansão da educação infantil  nos meios de comunicação da região com programas infantis;
• - Que a sociedade participe da educação infantil (Voluntariado);
• - Construção de creches com segurança para as crianças e para os Pais. 

- Segurança Publica: Estrutura 
precária; Ação ineficiente; 

Corporação reduzida.

• - Destinar recursos suficientes para aparelhagem locomoção e manutenção da corporação;
• - Construção e reformas de delegacias estruturadas em todos os Municípios;
• - Qualificação, reciclagem e sistema de rodízio na corporação;
• Que aja transparência dos recursos destinados a segurança;
• - Realização de novos concursos e salários dignos para corporação;
• - Criação da policia comunitária (Integração policia/ Comunidade);
• Delegacia da Mulher e do Menor.
• - Investimento na Infra Estrutura, na capacitação dos profissionais, no aumento de contingente e na 

melhoria salarial.

- A rede de distribuição de 
energia insuficiente para 

demanda urbana e inexistente 
na área rural.

• - Implantar, ampliar e recuperar o sistema elétrico da zona urbana e rural;
• - Melhoria salarial de plano de cargo e salário;
• - Concurso público para servidores atenderem a demanda e gerenciamento técnico local;
• Criação de escritório central (CEPISA);
• - Política para melhoramento da qualidade dos serviços;
• - Mais investimentos em equipamentos;
• - Ampliação e qualificação do quadro funcional.

- Inexistência de sistema de 
saneamento básico.

• - Projeto de implantação da rede esgoto, de abastecimento de água com tratamento;
• - Campanhas educativas (Rádios comunitárias, panfletos etc.);
• Coleta de lixo sistematizado e com equipamentos apropriados. 
• Construção de unidade sanitária;
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• - Construção de redes de esgoto (Lagoa de estabilização, estação de tratamento).

- Desemprego • - Qualificação e valorização da mão de obra disponível;
• - Investimento em empreendimentos que gerem emprego e renda: Piscicultura, caprinocultura, 

cajucultura, irrigação de acordo com as potencialidades;
• - Usina regional para reciclagem do lixo;
• - Criação de agencia de emprego.

Gestão • Criação do plano diretor;
• - Incentivar a atuação dos movimentos sociais nos municípios para aperfeiçoar o funcionamento dos 

conselhos;
• - Divulgação dos instrumentos que garantam a participação na gestão/ Planejamento;
• - Capacitação dos membros dos conselhos para qualificar a atuação;
• - Criar condições para a formação técnica dos gestores voltada para a valorização dos princípios da 

participação na gestão e planejamento;
• - Campanha educativa sobre o papel da sociedade civil organizada na gestão publica;
• - Provoca, estimular a atuação do ministério publico ao combate a corrupção, facilitando o andamento 

e abertura das ações judiciais;
• - Melhoria das condições de funcionamento e participação dos conselhos, garantindo a regularidade 

dos conselhos;
• Promover o intercambio de informações entre conselhos, TCE e TCU.
• - Criar as comissões populares de fiscalização;
• - Promover ações de conscientização política para a cidadania;
• - Acionar o Ministério Publico para apurar responsabilidades e promover ações judiciais contra 

gestores públicos que pratiquem irregularidades administrativas;
• - Propor ações populares em defesa do patrimônio/ Erário Publico.
• - Definição e divulgação de um calendário de reuniões ordinárias dos conselhos;
• - Campanhas educativas e de conscientização da sociedade civil sobre as funções dos conselhos e 

dos conselheiros;
• - Instituição de um programa de capacitação/ Qualificação dos conselheiros.

Saneamento • Construção de fossas observando o afastamento adequado dos poços cacimbas;
• - Construção de aterros sanitários adequados (fechados);
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• - Implementar a ampliação da legislação adequada da água (Superficial ou subterrânea);
• - Educação para não haver desperdício de água;
• - Ampliação da rede de abastecimento e tratamento adequado nas ETAs;
• - Educação contextualizada (lixo/ escola) Inclusive curricular;
• - Conselho para fiscalizar os serviços terceirizados;
• - Construção de lagoas de decantação;

Infra - Estrutura • Planejamento habitacional;
• - Integração dos programas de melhoria habitacional;
• - Aplicar os instrumentos de regularização fundiária contida no estatuto da cidade;
• - desburocratização dos programas habitacionais;
• - Construção e melhoria das unidades habitacionais;
• - Aumentar a oferta de energia;
• - aproveitar as alternativas para geração de energia;
• - Manter, recuperar e expandir a malha rodoviária;
• - Intensificar a fiscalização das rodovias.

Serviços • Melhor distribuição de renda;
• - Construção de espaços para lazer e cultura;
• - Incentivos a eventos culturais nas periferias;
• - resgate da cultura regional com políticas educativas e incentivos ao folclore regional;
• - Criação da disciplina “Cidadania” no currículo escolar;
• - Discussão gênero masculino/ feminino;
• - Investimento na Infra - Estrutura em equipamentos adequados;
• - mais veículos, melhores salários, informatização e prédios adequados;
• - Qualificação dos recursos humanos da segurança publica;
• - Implantação de políticas de ressocialização do preso;
• - Cumprimento das leis pelas instituições;
• - Implantação de políticas de combate à corrupção na policia;
• - Combate a corrupção e expulsão dos policiais corruptos;
• - Priorização da segurança pelo setor publico;
• - Efetivação da delegacia da mulher;
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• - Criação das guardas municipais;
• - Contratação de profissionais especializados para pessoas vitima de violência;
• - Integração entre segurança e poder judiciário;
•  - Campanhas de esclarecimento sobre os direitos da mulher;
• - Parcerias entre comunidade e policia.

Produção • Programa de capacitação do artesão;
• - Organizar feiras e exposições do artesanato regional;
• - Organizar a produção através de cooperativas;
• - Instituir políticas de investimento e credito no setor da produção;
• - Facilitar o credito para o turismo;
• - Fomentar o turismo através de políticas integradas em órgãos;
• - Criação do balcão de informações turísticas das regiões;
• - Criação de fundos Municipais, Regionais de investimento no turismo;
• - Programa de capacitação e mão de obra para atender aos turistas;
• - Investimento na Infra - Estrutura para viabilizar o turismo na região.

Transporte • Renovação da frota;
• - Retirada dos ônibus sem condição de circulação;
• - Construção de novos abrigos para os usuários;
• - Integração do transporte coletivo na grande Teresina;
• - Criação do conselho Municipal de transporte;
• - Abrir concorrência para novas linhas de ônibus;
• - Cursos de relações humanas para motoristas e condutores;
• - Criar novos acessos para descongestionar o transito;
• - Implementação do sistema integrado de transporte coletivo;
• - Recuperação das estradas;
• - Construção de novas estradas;
• - Reciclagem aos condutores;
• - Punição mais rigorosa aos infratores;
• - Campanhas educativas e preventivas;
• - Atuação maior dos agentes de transito;
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Mineração de Opala • Encaminhar a demanda a Secretaria do Meio Ambiente

Artesanato • - Organizar cooperativas de produtores;
• - Acessar as linhas de credito em longo prazo;
• - Juros acessíveis;
• - Promoção de feiras culturais, regionais e artesanais.

Caprinoovinocultura • - Criação de linhas de credito acessíveis aos produtores;
• - Criação de cooperativas estruturadas: Tecnologia, comercialização, conservação.

Crescimento Urbano • - Planejamento do traçado urbano;
• - Pavimentação em paralelepípedo;
• - Prioridade de investimento.

Patrimônio histórico • - Elaboração de leis municipais para garantir a preservação de prédios e áreas de interesse publico;
• - Catalogação do patrimônio histórico;

Defensoria Pública • - Instituir justiça itinerante para garantir a presença e a prestação jurisdicional e cartorária em todos 
os municípios;

• - Criação e instalação de novas comarcas;
• - Realização de concurso publico para defensor publico para todas as comarcas.

Planejamento Estratégico • - Criação de planos diretores;
• - Estimular/ Apoiar ações voltadas para capacitação dos gestores (Prefeitos/ Vereadores);
• - Mobilização dos diversos segmentos da sociedade em torno da elaboração de propostas de 

planejamento;
• - Elaboração de diagnostico da realidade dos municípios com participação da sociedade, gestores e 

técnicos na construção de metade de desenvolvimento.

Parcerias • - Priorizar a formulação de parceria/ Consórcios entre municípios, estados e união;
• - Incluir as organizações civis nas parcerias.

Rádios Comunitárias • - Articular as organizações comunitárias para garantir a fiscalização e aplicação da legislação de 
rádios comunitárias na execução do serviço de radiodifusão;

• - Formalizar denuncias contra as rádios partidárias perante o Ministério Publico Federal, Policia 
Federal e ANATEL.

Questão Fundiária • - Fazer parceria com INCRA para viabilizar projetos de assentamento em terras publica arrecadadas;
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• - Elaboração de um Plano Estadual de regularização fundiária em parceria com INTERPI e Secretaria 
das Cidades;

• - Agilizar o andamento das ações discriminatórias em andamento e propor novas ações;
• - Investir na melhoria e nas condições estruturais e salariais do INTERPI.

Turismo • - Destinar recursos do orçamento anual para investimento no turismo regional;
• - Trazer parceiros com os municípios para divulgação das potencialidades da região.

Lazer • - Criação de espaço para o lazer;
• - Incentivo as praticas esportivas.

Recursos Hídricos • - Implantação de postos regionais da AGESPISA;
• - Política educativa de conscientização da população no uso da água;
• - Investimento na ampliação do sistema de abastecimento de água;
• - Ampliação da distribuição de água tratada.

Burocracia • - Mobilização da sociedade;
• - Municipalização dos serviços cartorários.
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Conferências da Região dos Cerrados

Perfil dos Participantes nas Conferências dos Cerrados  e Lista de municípios
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Conferência Regional Área em População (%) Dens. IDH Área em População (%) Dens. IDH
dos Cerrados km² Total Rural rural Demog. km² Total Rural rural Demog.

Municípios 105.941,2 393.302 171.319 43,6% 3,7 Municípios
1 Alvorada do Gurguéia 2.332,3 4.211 2.732 64,9% 1,8 0,358 26 Manoel Emídio 1.706,8 5.151 2.585 50,2% 3,0 0,358
2 Amarante 1.331,1 16.859 7.954 47,2% 12,7 0,432 27 Marcos Parente 747,1 4.273 1.224 28,6% 5,7 0,410
3 Antônio Almeida 601,9 2.850 935 32,8% 4,7 0,364 28 Monte Alegre do Piauí 2.264,4 10.235 7.556 73,8% 4,5 0,419
4 Avelino Lopes 1.194,1 9.613 4.509 46,9% 8,1 0,405 29

Morro Cabeça no 
Tempo 2.215,1 4.429 3.725 84,1% 2,0 0,405

5 Baixa Grande do Ribeiro 7.967,7 7.788 4.123 52,9% 1,0 0,385 30 Nazaré do Piauí 1.246,6 7.797 4.466 57,3% 6,3 0,355
6 Barreiras do Piauí 1.954,8 3.098 1.516 48,9% 1,6 0,434 31 Pajeú do Piauí 1.233,6 2.882 1.703 59,1% 2,3 0,373
7 Bertolínia 1.220,5 5.116 1.580 30,9% 4,2 0,401 32 Palmeira do Piauí 2.151,7 5.188 3.776 72,8% 2,4 0,378
8 Bom Jesus 5.685,6 15.898 4.956 31,2% 2,8 0,444 33 Parnaguá 3.269,5 9.335 5.280 56,6% 2,9 0,416
9 Canavieira 1.880,0 4.113 2.259 54,9% 2,2 0,439 34 Pavussu 1.499,9 3.973 2.338 58,8% 2,6 0,386
10 Colônia do Gurguéia 418,5 5.007 1.126 22,5% 12,0 0,417 35 Porto Alegre do Piauí 1.155,4 2.420 1.219 50,4% 2,1 0,364
11 Corrente 3.033,7 23.232 10.675 45,9% 7,7 0,459 36 Redenção do Gurguéia 2.427,4 7.771 3.100 39,9% 3,2 0,397
12 Cristalândia do Piauí 1.226,9 6.490 4.182 64,4% 5,3 0,409 37 Regeneração 1.266,4 17.473 4.236 24,2% 13,8 0,379
13 Cristino Castro 2.130,6 9.270 3.099 33,4% 4,4 0,386 38 Riacho Frio 2.245,8 4.319 2.700 62,5% 1,9 0,416
14 Curimatá 2.369,2 9.514 4.249 44,7% 4,0 0,436 39 Ribeira do Piauí 1.078,0 3.880 3.357 86,5% 3,6 0,373
15 Currais 3.066,1 4.231 3.530 83,4% 1,4 0,444 40 Ribeiro Gonçalves 3.918,1 5.721 2.732 47,8% 1,5 0,385
16 Eliseu Martins 1.017,7 4.191 1.387 33,1% 4,1 0,417 41 Rio Grande do Piauí 592,8 6.129 2.161 35,3% 10,3 0,386
17 Flores do Piauí 1.043,0 4.380 2.634 60,1% 4,2 0,376 42 S. Francisco do Piauí 907,4 3.802 3.101 81,6% 4,2 0,321
18 Floriano 3.389,2 54.583 7.899 14,5% 16,1 0,565 43 Santa Filomena 5.368,9 6.033 3.512 58,2% 1,1 0,409
19 Francisco Ayres 624,3 5.237 2.863 54,7% 8,4 0,392 44 Santa Luz 1.106,0 4.774 2.191 45,9% 4,3 0,370
20 Gilbués 3.475,2 10.222 5.707 55,8% 2,9 0,419 45

São Gonçalo do 
Gurguéia 1.232,9 2.323 1.450 62,4% 1,9 0,419

21 Guadalupe 1.016,4 10.296 709 6,9% 10,1 0,507 46 São José do Peixe 1.364,3 3.827 1.936 50,6% 2,8 0,370
22 Itaueira 2.560,2 10.345 5.222 50,5% 4,0 0,404 47 Sebastião Barros 1.051,5 4.528 4.062 89,7% 4,3 0,459
23 Jerumenha 1.686,8 4.505 1.921 42,6% 2,7 0,439 48 Sebastião Leal 2.993,0 3.832 2.426 63,3% 1,3 0,401
24 Júlio Borges 1.331,2 4.866 3.930 80,8% 3,7 0,436 49 Socorro do Piauí 584,1 4.661 3.162 67,8% 8,0 0,377
25 Landri Sales 1.215,2 5.628 1.727 30,7% 4,6 0,441 50 Uruçuí 8.542,3 17.003 5.897 34,7% 2,0 0,411
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Dimensão: Desenvolvimento Econômico

Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão Econômica

Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito
•  Entraves burocráticos : documentos 

pessoais, título da terra. 
•  Prazo de carência do crédito é em curto 

prazo.
• Crédito rural direcionado para determinado 

produto e centralização do agente 
financeiro, onerando as ações do produtor 
rural.

• Produtores rurais com baixo poder 
aquisitivo.

Agricultor tem dificuldade de 
acesso ao crédito.

• Queda da produção e baixa produtividade.
• Não pagamento do crédito.
• Êxodo rural.
• Produtor se sente desestimulado.

• Manejo inadequado do rebanho.
• Insuficiência de implementos para a 

agropecuária.
• Desconhecimento de padrões de raças, 

sementes e plantio.
• Falta de intercâmbio entre os produtores 

rurais.
• Alimentação inadequada do rebanho.
• Desconhecimento de potencialidades 

produtivas do solo.

Baixo nível de produtividade 
agrícola e rebanho de baixo 

padrão genético.

• Desvalorização do produto.
• Insatisfação do produtor e consumidor.
• Exclusão do produtor do mercado consumidor.
• Êxodo rural.
• Empobrecimento da Região.
• Degeneração dos rebanhos .
• Erosão e má conservação do solo.
• Sistema de irrigação convencional.

• Influência político- partidária no órgão da 
assistência técnica.

• Desestruturação do EMATER.:
•  - técnicos com baixa auto-estima;

Assistência técnica – 
veterinária, agronômica e para 
o turismo, não é sistemática.

• Assentamentos desorganizados.
• Dificuldade de negociação do produto.
• Baixa produtividade e produto sem qualidade.
• Baixa arrecadação para o município (ICMS).

161



Conferências Cenários Regionais

•  - não há capacitação e atualização 
tecnológica.;

• - profissionais do mesmo nível com 
salários diferenciados.

• Educação – conteúdo e calendário - 
desassociada do meio rural.

• Produtores desinformados, inseguros e 
endividados.  

• Aplicação de  produtos quimicos nos produtos e no 
solo,sem conhecimento e sem controle.

• A agricultura orgânica não é praticada.

• Morosidade do INTERPI na regularização 
das terras.

• Concentração de terras (latifúndios 
improdutivos).

• Fragilidade nas organizações dos 
produtores..

• Desconhecimento dos direitos.
• Terras de herança sem inventário.

O acesso à terra própria pelo 
mini e pequeno agricultor não 

é agilizada pelos governos.

Mini e pequenos agricultores 
não têm o título da terra porque 
o inventário não foi concluído.

• Conflitos no campo.
• Êxodo rural.
• Baixa produtividade da produção.
• Inchaço das cidades.
• Aumento do nível de desemprego.
• Dificuldade de acesso ao crédito e  à assistência 

técnica.

Deficiência na infra-estrutura 
elétrica, viária e hidríca.

• Elevação dos custos de produção.
• O escoamento da produção se faz com mais 

dificuldades e em mais tempo..
• Baixo índice de arrecadação tributária.
• Desvalorização das terras e dos bens.
• Má qualidade de vida.
• Não aproveitamento das potencialidades.
•  Êxodo rural.
•  Inviabilização de irrigação.
• Alto índice de mortalidade infantil

• Carência de técnicos na área turística.
• Mão-de-obra desqualificada para o turismo.
• Impacto  ambiental é negativo.

Ausência de planejamento 
turístico.

• Mau atendimento dos turistas.
• Ausência de roteiro turístico.
• Meio ambiente depredado.

• Infra-estrutura precária.
• Mão de obra sem qualificação. Desconhecimento e não 

• A geração de empregos é restrita às atividades já 
existentes.
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• Falta de incentivos para estimular os 
empreendimentos.

• Os municípios da Região não estabelecem 
uma integração.

aproveitamento das reais 
potencialidades dos 

municípios da região de 
Floriano nas áreas de indústria, 

comércio e serviço.

• Economia sem injeção de novos e mais recursos. 
• Importação de produtos que poderiam ser 

fabricados na Região.

• Não regularização das terras públicas.
• Concentração das terras em latifúndios.
• Falta de uma política para o setor primário.
• Lentidão na implantação da reforma 

agrária com condições de trabalho.
• Não há apoio logístico na hora da 

aquisição da terra pelo Crédito Fundiário.

  Difícil acesso a terra.

• Distanciamento cada vez maior da perspectiva de 
vida.

• Exclusão social
• Êxodo rural.
• Fome, invasão e geração de conflitos.

• Não tem terra própria.
• Não tem titulo de domínio, pelo alto custo 

do inventario.
• Exigências cadastrais - de contrapartida - 

que oneram o produtor.

Difícil acesso ao crédito.

• Inadimplência.
• Inviabilização de projetos produtivos.
• Baixo nível de produtividade. 
• Êxodo rural.

• Desvalorização da agricultura familiar.
• Insuficiência de  infra-estrutura tais como: 

transporte ,tecnológicos.
• Baixo salário dos técnicos do  EMATER
• Não são feitas  parcerias com outra 

entidades.
• Interferência política na nomeação de 

funcionários e chefias do EMATER.

Assistência técnica não está 
funcionado adequadamente.

• Manejo inadequado dos solos e das pastagens.
• Baixa produtividade.e qualidade.
• Agricultura não usa sementes melhoradas.
• Não há orientação de acesso ao credito.
• Contribui para a desorganização de produtores 

rurais. 
• Programas para a capacitação de funcionários e 

produtores não funcionam.
• Não utilização de fontes alternativas de 

energia elétrica.
• Inoperância governamental

Infra-estrutura viária, hídrica e 
elétrica é  precária e não 

• Elevado custo de transporte.
• Baixa qualidade dos produtos.
• Desperdiço da produção
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• para  conservação da estradas .
• O Governo não realizou outras fontes de 

captação de água.
• Má utilização das águas subterrâneas.
• Não se faz preservação dos recursos 

naturais.

extensiva a todos os 
municípios.

• Impede o investimento das empresas privadas.
• Pouco desenvolvimento sócio-econômico.
• Dificulta a  irrigação.
• Abandono das propriedades.

• Manejo inadequado das pastagens. 
• Não utilização de sementes melhoradas
• Não há capacitação técnica para melhorar 

a produção e conquistar o mercado.
• Não é feito o controle da aftosa, pelos 

órgãos responsáveis.
• Exploração agrícola é feita  de maneira 

primaria.

Baixa produtividade agrícola e 
rebanho sem qualidade 

genética.

• Agricultor continua com renda insuficiente.
• Dificuldade para comercializar o produto.

• Capital do Estado distante do Sul.
• Maior número de legisladores provenientes 

da Região Norte.

Discriminação da Região Sul 
em relação ao Norte do estado

• Investimentos são  direcionados para Região 
Norte.

Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento Econômico, nos Cerrados

Eixos Ações Propostas
QUESTÃO FUNDIÁRIA • Fazer retornar ao patrimônio público as terras griladas,com títulos duvidosos e aquelas cedidas às 

empresas, cujos  prazos de comodatos  estejam vencidos, através,  de um programa de ações 
discriminatórias, executado pelo  INTERPI em parceria com o INCRA, FETAG e municípios.

• Repassar definitivamente os títulos de posse da terra , já ocupadas pacificamente pelos sem terras.    
• Criar um programa de legalização das terras de herança  ainda não inventariadas ou partilhadas entre 

herdeiros agricultores familiares.
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• Disponibilizar imediatamente as terras devolutas em todos os municípios e cerrados para assentamento 
de reforma agrária, estabelecendo uma meta inicial de assentar 10.000 famílias:

• 3.000 em  ( 2004)
• 3.000  em  (2005)
• 4.000 em  ( 2006 ),
• e incentivando a vinda de famílias de outras regiões do piauí , principalmente do semi-árido e que não 

sejam proprietários.
• O INCRA deve identificar os latifúndios improdutivos e realizar a desapropriação destes para a reforma 

agrária.
• O INTERPI deve fazer a identificação das áreas devolutas do Estado e a titularização das posses 

existentes.
• INCRA e INTERPI  devem realizar a qualificação dos produtos a serem contemplados na reforma agrária. 
• Isenção de custos para a regularização de terras de herança com área de até 04 (quatro) módulos fiscais.
• Agilização da reforma agrária com a implementação de projetos produtivos,créditos e assistência técnica 

para os assentamentos.
• Acompanhamento do produtor quanto a legalização das terras e contratação de crédito.
• Execução da regularização fundiária para beneficiar o pequeno produtor.
• Reestruturação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável.

NÍVEL TECNOLÓGICO DA 
PRODUÇÃO 

AGROPECUÁRIA

• Estabelecer um programa de fomento para aquisição  de matrizes e reprodutores de bom padrão 
zootécnico,  e de  sementes certificadas.

• Preservar o serviço de extensão rural nas comunidades.
• Incentivar a construção de agroindústria para os municípios de acordo com as suas potencialidades.
• Crédito oportuno, suficiente, acessível e fiscalizado. 
• Assistência técnica sistemática  e com curso de capacitação modular .
• Feiras setoriais itinerantes.
• Cursos de capacitação para gerenciamento e manejo do rebanho. 
• Associativismo localizado para aquisição de tratores, forrageiras e beneficiamento de grãos.
• Instalação de laboratório para análise do solo.
• Propriedades demonstrativas.   
• A cooperativa deve ser a  orientadora da biodiversidade de culturas.
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• Mudança no sistema de irrigação convencional por sistema de alta tecnologia de baixo custo e mão-de-
obra qualificada. 

• Difundir e incentivar a agricultura orgânica.
• Informar a população sobre a qualidade dos produtos orgânicos.
•       Incentivo à piscicultura.
• Desenvolvimento de programas para estimular a produção orgânica, inclusive criando o certificado de 

controle.
• Incentivos para a criação de frigoríficos regionais
• Realização de campanhas de vacinações e fazer um rígido controle da febre aftosa.
• Definições de incentivos para a implantação de micro e pequenas empresas de beneficiamento de couro.
• Capacitar o agricultor para o cooperativismo.
• Estimular o melhoramento das embalagens a dos produtos agropecuários.

CRÉDITO RURAL • Criação de cooperativas de credito para os municípios de Ribeiro Gonçalves, Uruçui e Bertolinia.
• O Governo do Estado e a Organização das Cooperativas do Estado do Piauí devem  incentivar a 

organização dos produtores em associações  e/ou cooperativas.
• Instalação de agencias bancárias do Banco do Brasil ou Banco do Nordeste nas cidades de Baixa Grande, 

Uruçui, e Bertolinia – bb e bn.
• Política agrícola voltada para o Nordeste com juros baixos, maior prazo de carência e pagamento do 

crédito.
• Desburocratização do crédito rural.
• Criação de um fundo de aval.
• Criação de novas linhas de credito para atividades especificas  com  carência  compatível com atividade 

financiada e com baixas taxas de juros,dentre elas para a aquisição de reprodutores e matrizes de boa 
qualidade.

• Facilitar a aquisição de reprodutores matrizes de boa qualidade através de linhas de credito. 

COMERCIALIZAÇÃO • Estruturar um eficiente Serviço de defesa agropecuária.
• Intensificar a vigilância agropecuária nas barreiras interestaduais, por técnicos qualificados
• Criação de incentivos para apoio e estruturação de feiras livres
• Incentivo fiscal para o pequeno agricultor familiar.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL

• Revitalização do EMATER com recursos humanos qualificados, aumento do quadro de pessoal, melhoria 
salarial, capacitação e apoio logístico -veículos, equipamentos de informática etc.

• Implantar programas permanentes de capacitação para o produtor.
• Organizar em associações e cooperativas os pequenos produtores familiares.
• Fazer o zoneamento agroecológico de Floriano e da Região.
• Contratação de profissionais nas áreas específicos (agronômicos ) pecuárias e extensionista social .
• Capacitação para extensionista e família dos agricultores.
• Aquisição de equipamentos e veículos para escritórios locais e regionais do órgão de assistência técnica.
• Implantação de um plano de cargos e salários adequados para os funcionários do órgão de assistência 

técnica. 
• Adequar o currículo escolar à realidade rural.
• A política agrícola do Governo deve estimular e  valorizar   a agricultura familiar, estabelecendo parcerias 

com outras instituições e reestruturando imediatamente o EMATER,que deve ser dotado de : um plano de 
cargos e salários para os servidores;programas de capacitação  com recursos didáticos e tecnológicos e 
com uma  estrutura de transporte.

• Implantação de um programa de capacitação técnica pra os produtores,de acordo com suas 
necessidades. 

ENÉRGIA ELÉTRICA • Implantação de rede elétrica;
• Ribeiro Gonçalves à comunidade Cionzinho - 160 km.
• Canto do Rio  à Cabeceira da Bolota  -10 km .
• Barra Grande do Ribeiro  a Formosa  - 120 km.
• Almecegas a Riachão dos Paulos.
• Para as  comunidade de :
• Pé da Lladeira, Pindaiba,Oteiro até à beira do Rio Parnaíba.
• Assentamentos de Lagedo, Brejão e Santa Maria.     
• Em Bertolinia  – 60 km  nos seguintes trechos:
• Cajazeiras- Boa Esperança Velha
• Cambuqueira- Medonha
• Sobradinho-Mucumã
• Boa Esperança Nova – Bom Jardim
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• Xixá-Vão da Onça.
• Em Uruçui  ao longo da Rodovia Transcerrados; ao longo do Rio Uruçui Preto, e Transcerrados via Santa 

Rosa, Malica, Pretinho e Sangue.
• Em Marcos Parente nas  comunidades de  Cardoso (28 km ), Mocego ( 30 km), Assentamento Serra( 18 

km) e  Buriti Grande ( 24 km ).
• Implantação da rede de energia elétrica de alta tensão – baixa tensão nas zonas urbana e rural nos 

municípios de: Canavieira, Rio Grande, Pavussu, Landri Sales, Manoel Emídio, Colônia do Gurguéia, 
Eliseu Martins e Floriano (rural).

• Incentivos para a utilização de  fontes alternativas de energia elétrica.
• Construção de  novas hidroelétricas.
• Implantação de eletrificação rural em toda região.

TELEFONIA • Uruçui nas comunidades : Pratinha, Rocinha, Portovelho.
• Ribeiro Gonçalves nas comunidades: Vôo Negro,Cabeceira da Estiva, Riachão, Galiota, Vaca Morta e 

Juvenal.
• Antonio Almeida nas comunidades: Pindaíba, Pé da Ladeira, Assentamento Beleza, Lajedão, Brejão Santa 

Maria, Oiteiro e Beira Rio.
• Bertolínia nas comunidades : São José, Boa Esperança Velha,Nova Morada, Pedreiras, Campanha, 

Canabrava,Tapuio, Cajazeiras, Maliça e Gágados.

        ÁGUA • Definição de uma política de irrigação direcionada ao pequeno produtor familiar.
• Perfuração de poços tubulares e cacimbões.
• Construção de adutoras para distribuição de água no município de Bertolinia.
• Construção de infra-estrutura de água em Bertolinia : 14 kits de irrigação para as localidades : Redonda, 

São Jose, Alegre, Nova Morada, Pedreiras, Canabrava,       
• Construção de adutoras para distribuição de água no municipio de Bertolinia, Campanha, Boa Esperança 

Velha, Tapuio, Buritizinho,Mucanã, Maliças e tanques para criação de peixes na Lagoa das Maliças .
• Construção de barragens, poços tubulares, açudes, cisternas e  de abastecimento domiciliares. As 

barragens são necessárias em Colônia do Gurguéia, Rio Grande do Piauí, Manoel Emídio Canavieira e 
Pavussu..

• Preservação com área de lazer na Lagoa de Pavussu.
• Planejamento de práticas preservacionistas para uso racional  dos recursos hídricos.
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• Construção de açudes e de barragens e  perfuração de poços.

           ESTRADAS • Agilização da construção da Transcerrados, com asfaltamento.
• Construção de asfaltamento entre os municípios de Jerumenha, Marços Parente, Antonio Almeida, Uruçui 

e recuperação das vicinais.
• Recuperação  de vias com asfaltamento : trechos Marços Parente, Antonio Almeida , Jerumenha e 

Bertolinia - Uruçui (PI-119 ) e Bertolinia - Manoel Emidio - Elizeu Martins -Ribeiro Gonçalves - Baixa 
Grande do Ribeiro - Bom Jesus.

• Estradas vicinais, reforma com revestimento primário, trechos:
• a)  119 via Sangue, Pratinha, Malicia, Nova Santa Rosa – Transcerrados.
• b) Malicia, Santo Antonio até a estrada da Cabeluda.
• c) ligando a ponte do Uruçui Preto –Morrinho - Porto Velho- Buriti - Santo Antonio e Palmeira do Piauí.
• d)  estrada da Ccabeluda iniciando pela Canel até a Baixa Grande do Ribeiro;  
• e)  Ribeiro Gonçalves a Riozinho ( 160 km );
• f)   Baixa Grande do Ribeiro até Santa Maria (50 km);
• g)  pontal sobre o Rio Parnaiba ligando a Benedito Leite.
• Construção de outras estradas vicinais ligando Pindaíba - Pé da Ladeira a Sede Beira do Rio,em Antonio 

Almeida.
• Construção da ponte sobre o Rio Uruçui Preto e a Ponte Velha.
• Estrada ligando o assentamento Luogeiro à comunidade Brejão, em  Bertolinia.
• Revestimento primário de 110 km nas estradas vicinais nos trechos Boa Esperança Velha - original BR-

343; Cajazeiras - Maliça Cágado - final BR; 343-Anhuma - São José – Medonho - original 343; Mélica – 
Agrope -Extremaponte Canavieira – Xixa -Vão da Onça.

• Construção de passagem molhadaas- Riacho/Costadoa localidade Boa Esperança
• Estrada rural Marços Parente à comunidade Cardoso (28 km) da sede a Morcego (30 km ); da sede ao 

assentamento Serra 18 km.
• Construção de um aeroporto de  médio porte para cidade de Uruçui .
• Construção de um aeroporto de pequeno porte em Baixa Grande do Ribeiro.
• Implantação de anel viário interligando a BR 135 no trecho Eliseu Martins -Uruçui, Baixa Grande do 

Ribeiro, Santa Filomena -Gilbués (BR-135).
• Interligação,com asfalto de  Floriano – Bertolinia.
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• Integração Barra da Garça-Canavieira-Elizeu Martins.
• Conclusão da estrada Jerumenha-Marcos Parente - Landri Sales.
• Construção da ponte na localidade Flores – divisa com os municípios de Alvorada do Gurguéia, Colônia 

do Gurguéia e Manoel Emídio.
• Malha viária ligando: Floriano, Francisco Ayres e Arraial.
• Ponte sobre o rio Canindé.
• Conservação das estradas que liga Barreira a Chapada das Mangabeiras (cerrados )
• Asfaltar a  rodovia 192 km que liga Avelino Lopes a cidade de Corrente passando por Curitam e 

Paranaguá.

INDUSTRIALIZAÇÃO DA 
REGIÃO DE FLORIANO

• Elaborar uma política industrial que contemple as atividades do setor
• Reestruturar o distrito industrial de Floriano.
• Criar feiras regionais que a comercialização dos produtos oriundos dos municípios da Região.
• Realizar a inserção da região de Floriano no contexto dos cerrados piauienses com a implementação de 

indústrias paralelas, como ex: fábrica de margarina.
• Instalação de centros profissionalizantes na zona rural e urbana.
• Instalação de pequenas indústrias nos bairros e comunidades rurais.

TURISMO • Realização do inventário turístico dos municípios.
• Assistência técnica permanente aos municípios para melhor aproveitamento e formação de mão-de-obra 

qualificada,com respeito ao meio ambiente e à cultura regional. 
• Inclusão da região de Floriano no PRODETUR
• Inclusão de cursos técnicos na área de turismo.
• Incentivo ao artesanato da região de Floriano e Região no PAB (Programa de Artesanato do Brasil)
• Melhor divulgação e comercialização do artesanato e turismo
• Levantamento, identificação e divulgação, pelo PRODETUR, dos pontos turísticos da Região - nascente 

do Rio Parnaíba, Lagoa de Paranaguá - .
• Incentivar e desenvolver o turismo, mas com a preservação da cultura regional.

EDUCAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO DO 

PRODUTOR FAMILIAR

• Implantação de uma escola voltada para o desenvolvimento rural sustentado, aplicando a pedagogia da 
alternância e com uma postura democrática que valorize o intercâmbio de saberes.

• Envolvimento dos atores sociais e institucionais nos planejamentos
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DIFERENCIAÇÃO 
REGIONAL

• Descentralização das ações governamentais e direcionar mais investimentos para a Região Sul.

Dimensão: Desenvolvimento Sócio-Cultural

Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão da Educação

Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• Desvio de recursos públicos por parte de 
gestores sem visão de melhoria para a 
educação e empresas e políticos sem 
compromisso com a educação.

• Falta de fiscalização na aplicação dos 
recursos públicos por parte da SEED, 
gestores municipais e sociedade.

• Falta de uma formação conscientizada 
por parte daqueles ligados direto ou 
indiretamente à educação como um todo.

• Ma aplicação dos recursos financeiros

Infra-estrutura escolar 
ineficiente para atender às 

necessidades dos municípios 
com eficiência e eficácia.

• Precariedade das instalações(prédios e salas), 
material didático, tecnológico, laboratório, de livros 
para biblioteca, área de recreação, quadra de 
esporte, instalação elétrica

• Sem escolas adaptadas para alunos portadores de 
necessidade especiais e transportes escolares.

• Atraso nas prestações de contas;
• Inexistência de auditórios;
• Carência de biblioteca;
• Falta de equipamentos: xerox, computador, 

retroprojetor;
• Laboratório de ciências;
• Área apropriada para recreação (quadra de esporte)
• Distância de sede do município para escola do 

interior;
• Exclusão de portadores de deficiência;
• Escola de palha e poucos alunos;
• Salas superlotadas;
• Não modernização das escolas, (ex: quadro de giz)
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• Educação infantil sem progresso
• Trabalho precoce;
• Desvalorização do processo educativo;
• Escolas distantes;
• Não existem materiais didáticos 

suficientes, tornando freqüentes a 
avaliação somativa,

• Ausência de PPPE elaborado quase 
sempre para cumprir a lei;

Ensino descontextualizado, 
com currículos escolares 

desvinculados da realidade 
sócio-cultural do aluno;

• Desmotivação dos alunos;
• Professor desconhece seus alunos;
• Não renovação dos métodos aplicados;
• Resistência dos professores e gestores em renovar 

seus métodos;
• Insuficiência de material didático;
• Ensino aprendizagem sem nenhuma 

contextualização.

• Sobrecarga do trabalho do docente;
• Linha pedagógica da instituição;
• Atuação profissional
• Falta de aptidão para atuar na educação 

especial;
• Alta rotatividade do professor;
• Professores desmotivados, mal 

remunerados.
• Ausência de formação continuada;

Planejamento burocrático, 
com que utilização de método 

e técnicas inadequados.

• Evasão 
• Repetência;
• Distorção/série;
• Formação continuada ineficaz;
• Professores improdutivos;
• Ausência de planejamento;
• Descrença na prática do professor por parte da 

sociedade;
• Professor sem formação suficiente para atuar neste 

nível de ensino;
• Falta de opção profissional;
• Lotação sem considerar a competência do professor;
• Desqualificação do docente

• Burocratização na secretaria estadual de 
educação, na parte de informações e 
soluções;

• Descontinuidade administrativa;
• Não assessoria da secretaria estadual de 

educação na prestação de contas;
• Formação profissional em alguns cursos 

(artes, física, química, educação física e 

Gestão ineficiente.

• Ausência de planejamento escolar;
• Diretores sem autonomia;
• Não aplicabilidade dos métodos e técnicas 

aprendidas nos pólos e conferências;
• Ausência de diretor regional nas escolas pertencente 

a sua jurisdição;
• Escassez de recursos financeiros;
• Ausência de livros técnicos para professores;
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biologia)
• Professores definidos para portadores de 

deficiência.
• Desarticulação entre setores da secretaria 

e municípios
• Ausência   de fóruns, congressos de 

qualificação profissional
• Inexistência de professores treinados 

para educação de crianças deficientes;
• Conselho escolar não atuante.

• Ma administração dos gestores nas escolas;
• Falta de consciência administrativa;
• Distorção de informação para aluno e pais;
• Ausência de hábitos de leitura (alunos e professores)
• Professores que não cumprem a carga horária, 
• Alunos indisciplinados,
•  Evasão e repetência alta.
• Avaliação de desempenho do professor
• Baixo salário
• Escola isolada
• Superlotação dos professores, estado e município

• Falta de discernimento entre amizade e 
profissionalismo por medo da perseguição 
política;

• Gestor autocrata;
• Influência da política partidária na escola 

a partir da escolha do diretor
• Diretor sem autonomia por não ter 

conhecimentos específicos;
• Política partidária na educação Falta de 

sintonia entre coordenação e direção na 
competição pelo poder.

Gestão antidemocrática 

• Funcionários descompromissados
• Pais não se integram com a escola por serem 

convocados, pais não se integram com a escola por 
serem convocados;

• Não compromisso do professor com a escola e com o 
aluno; 

• Desmotivação do professor;
• Relações humanas (ausência);
• Indisciplina dos funcionários da escola;
• Ausência de gestão coletiva;
• Interferência da UESPI no calendário escolar;
• Divergentes interesses entre os integrantes da 

escola.
• Interferências político-partidária
• Não efetivação de políticas publicas 

séries
• Herança cultural de um modelo político 

arcaico.
• População não conscientizada dos seus 

Gestão autoritária, 
desplanejada, acomodada e 
sem competência técnico-

pedagogico para atender os

• Diferenças salariais
• Indisciplina de servidores
• Descrédito nas escolas estaduais
• Professores descompromissados
• Planejamento deficiente
• Conflito desnecessários professor/aluno
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direitos e deveres
• Trabalhadores em educação 

despolitizadas.
• Desconhecimento das políticas 

educacionais.
• Descompromisso dos professores com a 

escola pública
• Inexistência de uma política de avaliação 

de desempenho por parte da secretaria 
de educação

      Envolvidos no processo.

• Individualismo escolar
• Desmotivação profissional
• Indisciplina do professor
• Merenda insuficiente (recursos)
• Falta de liderança dos gestores
• Recursos R$ insuficientes
• Calendário escolar pré-estabelecida 

descontextualizado
• Atraso no período escolar
• Prédio inadequado
• Uso inadequado do transporte escolar 

• Recursos financeiros insuficientes
• Recursos financeiros mal administrados
• Repasse insuficiente do Estado
• Descaso ou interferência política

Infra-estrutura deficiente, 
inadequada, precária sem 

obedecer aos padrões 
mínimos exigidos pela lei e 

necessidades humanas.

• Reforma/ampliação incompleta
• Material permanente com defeito
• Mobiliário escolar de laboratório
• Biblioteca não equipada
• Evasão e repetência
• Distorção de idade e série
• Alunos desmotivados (desmotivados)
• Multisseriados
•  Analfabetismo de jovem e adulto
• Indisciplina dos alunos
• Recuperação não acontece
• Prostituição, droga, violência e trabalho infantil
• Ausência de livro didático p/ensino médio
• Avaliação inadequada
• Computador com impressora
• Material de expediente

• O planejamento governamental não 
atende a demanda de construção e 
ampliação das unidades escolares.

Escolas com espaço físico 
inadequado que não atende 

• Salas de aula superlotadas;
• Faltam creches;
• Escolas de difícil acesso na zona rural;
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as exigências mínimas 
previstas na LDB

• Escolas rurais sem eletrificação;
• Escassez de água nas escolas da zona rural;
• Prédios sem limpeza;
• Falta transporte escolar;
• Estruturas físicas escolares com deficiências;

• Professores desqualificados;
• Sobrecarga dos professores;
• Ausência de pais na escola;
• Professor descomprometido;
• Falta de cumprimento dos deveres por 

parte da comunidade escolar;
• Distorção de conteúdo /realidade;
• Professores sem capacitação para 

trabalhar com classes multisseriadas.

Baixa qualidade do ensino-
aprendizagem

• Repetência;
• Faltam cursos profissionalizantes e artesanais;
• Evasão escolar;
• Insuficiência de creches na cidade e na zona rural;
• Distorção idade / série na zona rural e urbana;
• Educação de qualidade questionável.

• Descaso do governo no que se refere à 
formação de qualidade do professor;

• Falta de exercício de autonomia do 
professor.

Profissionais da educação 
desmotivados e com pouca 

qualificação

• Despreparo e desinteresse do aluno;
• Baixo rendimento escolar;
• Professor desqualificado;
• Índice alto de evasão do EJA;
• Evasão escolar;
• Baixo per capta da merenda escolar;
• Deficiência de aulas práticas;
• Deficiência de pesquisa e extensão;
• Falta de qualificação de mão de obra;
• Prática pedagógica negligente.

• Descaso dos gestores com o ensino 
público;

• Falta de cobrança e fiscalização em todos 
os níveis administrativos.

Gestores descomprometidos 
com a qualidade do ensino

• .Faltam recursos financeiros para educação infantil;
• Faltam escolas bem equipadas;
• Má distribuição da merenda escolar;
• Escolas sem a devida informatização no ensino 

médio.
• CIH incompleta (aulas UESPI);
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• Conselho educacional ineficiente
• e pouco consciente do seu papel;
• Curso médio funcionando em em condições 

precárias;
• Materiais didáticos e livros insuficientes e com atraso 

na entrega;
• Ensino-aprendizagem desvinculado do real objetivo.

Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento da Educação, nos Cerrados

Eixos Ações Propostas
Melhoria da Infra-Estrutura da 

Educação

• Construção e ampliação das escolas públicas e conclusão das reformas;
• Aquisição de equipamentos: carteira, laboratório de ciências, máquina fotocópiadora, retropojetor, 

quadro de acrílico, quite de TV escola e livros p/biblioteca.
• Equipamentos adequados para atender alunos especiais;
• Escolas adaptadas para pessoas portadoras de deficiências;
• Transportes escolares;
• Ensino aprendizagem
• Aquisição de equipamento para uma aprendizagem plena (laboratório de informática);

Fortalecimento do Ensino 
Aprendizagem

• Rotatividade do professor  a partir de 02 (dois) anos com lotação ou competência;
• Aquisição de material pedagógico para professor/escola/aluno;
• Elaboração e aquisição de projetos eficientes de combate a evasão e repetência;
• Recursos financeiros para educação infantil;
• Valorização do pessoal técnico docente e administrativo com planos de carreira e salários dignos;
• Financiamento de formação continuada para professores (educação infantil, fundamental, especial, 

EJA, E.M, etc).
• Implantação de programas de aceleração da aprendizagem;
• Cursos profissionalizantes/técnicos para nossos jovens se qualificarem para o mercado de trabalho;
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• Parceria dos governos federal e estadual com os municípios que são os locais onde as ações 
efetivamente acontecem;

• Inclusão de aspectos regionais, estaduais e locais no ensino de história, geografia e etc.
• Remuneração suficiente para evitar atuação em vários turnos;
• Cursos de pós-graduação

Implantação de Gestão 
Democrática

• Criar mecanismos que promovam a integração da comunidade com a escola;
• Eleição democrática para gestores, formação continuada e avaliação de desempenho;
• Avaliação institucional e de professores;
• Criar implantar e fortalecer incentivo a educação com projetos pedagógicos;
• Fiscalização dos recursos públicos;
• Transparência na utilização dos recursos públicos;
• Retorno do núcleo da UESPI para Ribeiro Gonçalves.

 Melhoria da Infra-estrutura da 
Educação

• Construção e ampliação de escolas
• Água e energia nas escolas rurais
• Salas p/alunos c/necessidades especiais
• Núcleo tecnológico com laboratório e centro técnico 
• Prédio escolar para ensino médio e fundamental 
• Transporte para escolas
• Atendimento odontológico nas escolas articuladas com a saúde
• Aquisição de equipamentos e materiais tipo:
• Retroprojetor
• Videoteca, fax, computador e etc
• Mobiliar as escolas.

Fortalecimento dos Processos 
de Ensino Aprendizagem

• Livros atualizados para NEJA de 5ª e 8ª série 
• Livros de artes, religião e inglês.
• Formação para alfabetizadores (censo)
• Curso de capacitação para gestores
• Livros para o ensino médio
• Avaliação descritiva e valorização de produção do aluno
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 Implantação de Gestão 
Democrática

• Inclusão do professor para gratificação de desempenho
• Bolsa auxílio para alunos que apresentarem melhor desempenho 
• Aumento do repasse da merenda escolar 
• Concurso público com seriedade
• Eleição para diretores
• Atualização e aplicação do plano de carreira
• Psicólogo e pedagogo e assistente social na escola
• Planejamento que atenda às reais necessidades do publico alvo
• Conselhos atuantes
• Repasse para o ensino médio e EJA
• Ajuda de custo p/professores de zona rural
• Recursos para desenvolver projetos de geração empresa renda e promoção de eventos culturais
• Salário digno para a educação
• Revisão na bolsa com percentual definido para o Estado

Qualificação Continuada dos 
Profissionais da Educação

• Curso de capacitação para gestores
• Curso de especialização para professores
• Cursos técnicos de informática e eletrônica
• Concurso e capacitação para coordenadores
• Capacitação para professores de ensino infantil

Implantação, ampliação e 
reforma da infra-estrutura 

escolar.

• Extensão da merenda escolar em todos os turnos e aumento da per capta;
• Informatização das escolas com acesso a internet;
• Reorganização do campus e núcleos da UESPI com equipamentos devidos;
• Implantação de infra-estrutura nas escolas que atenda as necessidades didático-pedagógicas 

mínimas exigidas pela LDB (laboratórios, bibliotecas, TV escola e outros equipamentos e materiais 
didáticos);

• Construção, ampliação e reestruturação das escolas e creches públicas com adequação para os 
alunos com necessidades especiais;

• Ampliação e ou construção de espaços para a prática de esportes;
• Implantação de redes de eletrificação e sistemas de abastecimento de água na zona rural para 

atender as demandas das escolas;
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• Aquisição de transporte escolar.

Melhoria da qualidade dos 
processos de ensino-

aprendizagem

• Adequação dos conteúdos à realidade sócio-cultural do aluno;
• Acesso ao livro didático no ensino fundamental, médio e EJA;
• Implantação de programa de incentivo à participação da família na escola.

Implantação e implementação 
de processos continuados de 
qualificação dos profissionais 

da educação.

• Capacitação dos professores para a educação de jovens e adultos;
• Capacitação para os gestores da educação;
• Criação capacitação contínua que assegure a atualização e a qualificação permanente dos 

profissionais da educação.

Construção de um modelo de 
Gestão na educação, 

democrático e de qualidade.

• Elaboração e execução de planos participativos para o desenvolvimento da escola democrática;
• Realização de eleições diretas para gestores;
• Implantar sistema de acompanhamento e avaliação de desempenho para todos;
• Realização de assembléias para conscientização dos participantes do Conselho escolar;
• Municipalização do ensino fundamental;
• Implantação do acompanhamento sistemático da pratica pedagógica;
• Asseguramento efetivo dos direitos do professor;
• Realização de concursos públicos para todas as áreas de atuação da educação;
• Respeito ao limite do numero de alunos na sala de aula;
• Dotação de recursos financeiros específicos para a educação infantil;
• Implantação de calendário escolar em consonância com todas as instituições educacionais publicas;
• Implementação dos índices base de recursos dos Programas: FUNDEF, PNAE, PDDE, PNBE e 

Recomeço;
• Criação de outra estratégia para distribuição do livro didático sem que seja usado o censo anterior;
• Elaboração e cumprimento do plano de carreira;
• Unificação do piso salarial do professor a nível nac9onal conforme a lei (ativos e inativos);
• Criação de estratégia de lotação do professorem sua área especifica.
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Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão da Saúde

Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• Baixos investimentos em infra-estrutura
• Recursos financeiros insuficientes
• Má administração no gerenciamento de 

recursos

Estruturas de saúde não 
adequada

• Unidades mistas de saúde não equipadas
• Falta de Ambulância (Antônio Almeida / Marcos 

Parente / Urucuí
• Maternidade construída pelo estado não equipada 

(Baixa Grande do Ribeiro)
• Postos de Saúde da zona rural sem estrutura
• Falta de postos de Saúde na zona rural
• Falta Unidade de ultra-Sonografia no Hospital Regional
• Falta de recursos materiais no HRSDA, o que implica 

na não resolutividade dos problemas de saúde
• Raio X do Hospital Regional funciona precariamente 

(sem qualidade)
• Laboratório do HRSDA funciona como posto de coleta 

(terceirizado)
• Postos de saúde de equipamentos
• Falta Laboratório (Antônio Almeida)
• Falta transporte equipe PSF
• Inexistência de UTI Semi-Intensiva no Hospital 

Regional
• Convênios firmados em governos anteriores sem 

continuidade (Bertolínia)

• Inexistência de uma política voltada para 
capacitação

Recursos humanos 
insuficientes e qualificação 

sem atualização

• Falta de atualização dos profissionais nos programas 
de Atenção Básica

• Falta de profissionais qualificados para atender:
• Crianças e adolescentes, vitimas de violência 

doméstica
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• Abuso sexual
• Número de equipes PSF insuficientes
• Falta de Recursos Humanos na área de saúde no 

HRSDA
• Equipes PSF sem treinamento
• Falta de médicos para formação de equipes do PSF
• Falta de um pediatra
• Recursos humanos sem atualização de qualificação
• Insuficiência de Recursos Humanos nas vigilâncias
• Serviços de saúde desumanos
• Agentes de saúde sem formação
• Falta de atualização dos gestores em gestão de saúde

• Falta de vontade política dos 
administradores

Infra-estrutura em 
saneamento inadequada

• Doenças de veiculação hídricas
• Água da sede dos municípios sem controle de 

qualidade
• Falta de aterro sanitário em todos os municípios
• Doenças causadas por uso inadequado de agrotóxicos
• Respiratórias
• Cardíacas
• Articulares etc
• Coleta de lixo não sistematizado
• Destino inadequado do lixo (céu aberto)
• VISA’S sem autonomia para execução das ações
• Falta de inspeção nas carnes
• Estrutura física do matadouro inadequado
• Inexistência de matadouro (Baixa Grande do Ribeiro / 

Ribeiro Gonçalves).
• Falta de vigilância sanitária
• Vigilância ambiental não implantada
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• Interferência dos gestores municipais
• Falta de uma política em saúde 

consistente
• Interferência de política partidária nas 

políticas de saúde
• Não repasse da contrapartida do Estado

Falta de autonomia dos 
gestores de saúde

• Falta de estabilidade empregatícia em saúde
• Instabilidade das equipes do PSF / PACS
• Área extensa de cobertura do PSF
• Referência insuficiente e contra referência inexistente
• O Hospital Regional não funciona como referência aos 

demais municípios
• Falta de determinação do gestor de saúde

• Falta de compromisso dos conselheiros
Conselhos municipais de 

saúde atuando com 
deficiência

• Falta de capacitação dos conselheiros
• Interferência política na formação dos conselhos
• Conselho Municipal de Saúde não fiscaliza 

esclarecimentos das prestações de contas.
• Falta de comunicação entre o conselho estadual e 

conselhos municipais

• Falta de apoio por parte dos gestores 
em relação às VISAS

Mau funcionamento da 
vigilância Sanitária

• Fazer funcionar a legislação dos resíduos sólidos no 
prazo estabelecido

• Parcerias das VISAS com outros programas
• Falta de condições especiais para fiscais da vigilância 

sanitária 
• Falta de controle de zoonose
• Não existência de insalubridade e periculosidade para 

os fiscais da VISA
• Fazer funcionar a legislação no controle de infecção 

nos serviços de saúde

• Maioria dos conselheiros não conhece 
seu papel

• Falta prioridade as ações da saúde

Baixo investimento financeiro 
na área de saúde

• Recursos financeiros insuficientes
• Unidade mista falta recursos para pagamento de 

profissionais nível superior
• Não definição de recursos para as regionais de saúde
• Falta de médicos e enfermeiras nas unidades mistas 

de saúde por falta de recursos financeiros
• Recursos insuficientes para vigilância sanitária
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• Deficiência de recursos na formação básica
• AIH’S reduzidas

• Não divulgação do papel do conselho
• Falta de capacitação dos Conselheiros
• Indicação Política na composição do 

Conselho
• Falta atualização dos Conselheiros

Fragilidade Conte Social

• Desinteresse por parte dos conselheiros
• Falta de autonomia do Conselho
• Não funcionamento do conselho
• Falta de estrutura para funcionamento do conselho 

Municipal

• Não execução dos planos de ação 
atenção à saúde

Políticas de saúde pública 
inadequadas

• Alta incidência de desnutrição infantil 
• Alta incidência de hipertensão, diabetes.
• Falta de medicamentos para tratamento DST/AIDS
• Alta incidência de gravidez na adolescência 
• Alta incidência de doenças de Chagas
• Falta de atendimento Psicológico e social no PSF
• Pouca ação de educação em saúde nos programas de 

Atenção básica
• Pouca acessibilidade às especialidades de odontologia 

(ausência)
• Atendimento de urgência e emergência insuficiente
• Deficiência na notificação do SINAN
• Falta de fisioterapia no PSF

• Atuação ineficiente dos C.M.S. e C.E.S.
• Falta de concurso público
• Falta de políticas de saúde bem 

definidas

Presença da política partidária 
na gestão saúde

• Falta de cumprimento de critérios na seleção do bolsa 
beneficiados / Bolsa Alimentação

• Recursos financeiros mal planejados e gerenciados
• Manipulação política na distribuição de medicamentos 

da farmácia básica (geral)
• Falta de apoio do secretário estadual e municipal em 

ações de saúde
• Falta de apoio da Prefeitura às parcerias entre pastoral 

da criança e a equipe do PSF
• Indicação de políticas para dirigir órgãos da saúde
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• Falta de credenciamento dos procedimentos de média 
complexidade

• Referência e contra referência inadequada
• Falta de parceria entre unidade mista de saúde e 

secretaria municipal de saúde
• Falta de compromisso do Estado para com os 

municípios (coordenação)
• Falta de cumprimento da constitucional nº 29

• Má administração dos recursos públicos 
em todas as instanciais

• Falta de compromisso dos gestores

Ausência de saneamento 
básico

• Substituição da PVC das adutoras (Floriano)
• Ampliação da estação tratamento d’água – Floriano
• Ausência de aterros sanitário
• Lixo a céu aberto
• Esgoto não canalizado
• Recuperação dos sistemas simplificados de 

abastecimentos d'água
• Falta de matadouros
• Implantação de estação de tratamento de esgoto
• Falta de tratamento da água a ser consumida
• Sanear os mananciais (Floriano)
• Falta adequação técnica administrativa para gerenciar

• Faltam equipamentos adequados nos 
estabelecimentos de saúde

• Não comprometimento da legislação nas 
construções de estabelecimentos de 
saúde

Infra-estrutura inadequada na 
rede

• Frota da Regional de saúde deficitária (Floriano)
• Conclusão da reforma da unidade mista de saúde de 

Jerumenha
• Ausência de laboratório
• Falta de transporte / PSF
• Falta de ambulância na maioria dos municípios
• Falta de um centro de reabilitação para deficientes 

físicos e mentais
• Ausência de UTI Móvel (Regional)
• Falta de equipamentos para as regionais de saúde 
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(informática)
• Falta de viatura para a vigilância sanitária
• Unidade mista estrutura inadequada

• Fragilidade do controle social na 
prestação de contas

• Desvio de verbas
• Descompromisso de alguns gestores

Gerenciamento e 
monitoramento inadequado 

dos recursos financeiros

• Leitos insuficientes nas unidades mistas
• Falta de gabinetes odontológicos nos municípios Rio 

Grande, Jerumenha, Amarante
• Falta de estrutura / PSF zona rural
• Posto de saúde com estrutura física inadequada
• Falta de equipamentos para as ações básicas de 

saúde

• Falta de compromisso das instâncias 
Estadual, Municipal e Federal

Fragilidade da prática em 
Recursos humanos

• Inexistência de concursos públicos
• Não cumprimento na carga horária das E.S.F.
• Mau atendimento devido ao não cumprimento das 

diretrizes do Programa pelas E.S.F. e E. S. B.
• Capacitação de RH para todos os programas
• Falta de apoio técnico da SESAPI para as V.M.S.
• Legalização das ACS quanto a diretos trabalhistas
• Baixa remuneração salarial – Atenção Básica
• RH Nível médio nas UMS não recebem plantões
• Alta rotatividade dos profissionais capacitados
• Sobrecargas os ACS
• Não existência da equipe multiprofissional

• Poucos recursos (investimentos) para a 
saúde

• Falta de vontade política
• Falta de parcerias entre as instituições 

(Estado / Município)

Estrutura física e móvel 
precária ou inexistente

• Precariedade das estradas
• Infra-estrutura ineficiente (eletricidade rede física 

sucateada)
• Falta de unidade móvel para atendimento na zona 

rural
• Dificuldade de remoção de pacientes por falta de 

ambulância
• Falta de laboratórios e equipamentos de RX
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• Falta de equipamentos de trabalho para os ACS
• Falta de transporte destinado à saúde para cobertura 

das campanhas de vacina
• Falta de computadores para informatização na U.M.S.
• Infra-estrutura deficiente no Hospital de Gilbués

• Extrema carência de médicos na região
Dificuldade na contratação e 
fixação dos profissionais de 

saúde na região

• Atendimento médico hospitalar(Corrente) desumano
• Falta de profissionais qualificados na área de saúde 

nos Hospitais
• Rotatividade de profissionais do PSF
• Falta de médico de plantão no Hospital
• Sobrecarga de trabalho dos profissionais da saúde 
• Existência de ACS sem compromisso com o trabalho
• Desnível salarial entre médicos e outros profissionais 

de saúde
• Deficiência no atendimento pelo SUS (RHC)
• Falta de fidelidade do médico do PSF
• Agentes cobrindo uma área com o número elevado de 

famílias
• Falta política de incentivos para a vinda de médicos 

para o Sul do Piauí
• Contratação irregular de profissionais
• Falta médico residente na Unidade de saúde
• Dificuldade com profissionais (obtenção / remuneração 

e perfil)

• Má distribuição da renda
Recursos financeiros 

insuficientes para Atenção 
Básica

• Altos índices epidemiológicos, principalmente nos 
períodos sazonais.

• Sexualidade irresponsável
• Auto medicação
• Os médicos são fantasma (PSF) Corrente
• Modelo hospitalocentrico / PSF ineficiente
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• Ausência de fluoretação da água
• Pré-natal insatisfatório (Corrente)
• Demora dos exames citopatológico em Corrente 
• Ultra-som do SUS, não atende a região como um todo.
• Falta de medicamentos anticoncepcionais e 

preservativos
• PSB de corrente é ausente (fantasma) não funciona
• Sobrevalorização do papel e da figura do médico
• Fornecimento irregular de medicamentos
• Não realização do teste do pezinho
• Inexistência de atendimento e acesso adequado de 

PNE

• Baixo nível sócio Cultural Econômico
Persistência do modelo 

curativo em detrimento da 
Atenção Básica

• Falta treinamento para conselheiros
• Conformismo da população
• Conselhos municipais com postos por 

elementos do mesmo esquema político
• Precariedade de funcionamento dos 

CMS

Fragilidade do Contraste 
Social

• Assistencialismo

• Falta de fóruns de discussões sobre 
saúde na região

• Não atuação do COSEMS
• Não socialização do organograma da 

SESAPI

Ausência de coordenação 
estadual nas ações de saúde 

da região

• Não realização de cursos de capacitação em corrente 
e sim em Bom Jesus – PI

• Sistema de referência desorganizada e ineficiente
• Falta de parceria entre os municípios
• Precário funcionamento da 14ª DRS
• Falta de compromisso da coordenação do HEMOPI
• Mudança da 14ª DRS para Bom Jesus, sede de 

macro.
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• Precariedade na supervisão das ªC.S.

• Falta de mobilização comunitária
• Vigilância sanitária precária

Precariedade no saneamento 
básico e vigilância à saúde

• Água sem tratamento / saneamento básico ausente

Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento da Saúde, nos Cerrados

Eixos Ações Propostas
Melhoria da infra-estrutura em 

Saúde

• Estruturar e equipar laboratório do HRSDA (Regional)
• Equipar unidades mistas de saúde
• Aquisição de Ambulância
• Equipar maternidade de Baixa Grande do Ribeiro
• Construção de espaço físico para funcionamento Raio X e lavanderia (Bertolínia)
• Construção de Postos de Saúde na zona rural
• Estruturar o Hospital Regional para que funcione como referência
• Aquisição de aparelho de Raio X para Hospital Regional (HRSDA)
• Aquisição de ultra-sonografia para Hospital de referência (HRSDA)
• Aquisição de transporte para equipe do PSF(motorizado)
• Garantir a continuidade da execução dos convênios firmados anteriormente
• Aquisição e implementação de laboratórios para análises clinicas
• Estruturar postos de saúde na zona rural (física e equipamentos).

Requalificação e contratação 
de Recursos Humanos em 

saúde

• Capacitação dos profissionais dos programas importados
• Definição de uma política setorial voltada para o PSF
• Realização de cursos em relações humanas
• Ampliação do nº de equipes PACS / PSF / PSB
• Treinamento específico para PACS
• Promoção de cursos para gestores de saúde
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• Treinamento introdutório para equipes PSF
• Contratação de especialistas (médicos) para o Hospital Regional
• Qualificação de recursos humanos nas vigilâncias à saúde
• Contratação de recursos humanos para as vigilâncias da saúde
• Formalização de uma política setorial
• Contratação de recursos humanos em saúde
• Regularização de concurso público para estabilidade do PSF

Implantação / implementação 
do saneamento básico

• Fiscalização e controle do uso de agrotóxico
• Sistematização da coleta de lixo
• Construção de aterros sanitários
• Inspeção da carne para consumo humano
• Construção e implementação dos matadouros
• Implementação das ações da VISA’S (Vigilância Sanitária)
• Garantia da execução de ações das vigilâncias sanitárias
• Realização de ações preventivas

Autonomia dos Gestores da 
Saúde

• Redefinir a área geográfica do Agente Comunitário (zona rural)
• Garantir o cumprimento da EC -029
• Realização de Consórcios intermunicipais para garantir referência e contra-referência
• Garantir a permanência dos recursos humanos qualificados
• Valorização dos servidores (profissionais de saúde)

Revitalização do controle 
social

• Capacitação para Conselheiros municipais de Saúde
• Conselhos municipais de saúde atuantes (fortalecidos)
• Composição do Conselho representativo 9sem indicação partidária

Definição de Política de 
qualificação de Recursos 

Humanos

• Implementar a política de RH do setor saúde
• Garantir capacitação continuada para trabalhadores da saúde
• Elaborar plano de cargo e salário para setor saúde
• Garantir a formação de equipe multiprofissional para atuar na VISA
• Realizar concurso público para a saúde

Fortalecimento da Vigilância • Divulgação contínua da legislação da VISA a todos os segmentos da Sociedade
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Sanitária • Estrutura física, administrativa e técnica bem definida das VISAS
• Que a lei 10.257/01 seja devidamente executada
• Qualificar e monitorar os RH
• Ampliar o teto financeiro direcionado às ações das VISAS nas 03 esferas
• Que o TAM seja repassado para os municípios para atender as VISAS
• Políticas de saúde bem definidas dentro das necessidades regionais

Definição de política de 
Saneamento Básico e infra-

estrutura

• Implantar e/ou implementar Saneamento Básico
• Garantir a estruturação física e equipamentos para atenção básica
• Implementar o plano diretor de investimentos para a macro região

Gestão dos Recursos da 
Saúde Descentralizada e 

Transparente

• Tornar pública a aplicação e utilização dos Recursos Públicos (gestão transparente)
• Aplicar adequadamente os Recursos promover a sensibilização dos gestores
• Fiscalizar a aplicação dos recursos
• Capacitar os gestores para a função
• Aumento do percentual do orçamento destinado à saúde
• Acelerar a implantação do PDR e assumir a gestão plena

Fortalecimento do Controle 
Social

• Capacitação contínua dos conselheiros, bem como das organizações sociais
• Divulgação em massa da importância dos conselheiros
• Criação de mecanismos para despertar e fortalecer os seguimentos da sociedade na participação do 

destino de seu município
• Realizar plenária para eleição dos Conselheiros (sem interferência do poder público)

Melhoria da Atenção a Saúde • Elaborar e implementar planos de saúde a partir da realidade de cada município
•

Adequação da infra-estrutura 
da saúde

• Ampliação e fiscalização adequada dos recursos financeiros
• Assegurar a contrapartida do Estado para os municípios
• Busca da intersetorialidade das ações

Melhoria da qualificação dos 
Recursos humanos para o 

SUS

• Adequação do projeto político pedagógico na formação dos profissionais de saúde para o SUS
• Legalização das relações de trabalho
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Melhoria da Organização e 
funcionamento da atenção 

básica

• Implementação de supervisão e acompanhamento da política de atenção básica
• Capacitação permanente para as ESF

Fortalecimento Controle Social • Assegurar a observância da lei de criação dos conselhos
• Capacitação para os conselheiros e sociedade civil organizada
• Buscar articulação com o Ministério Público

Implantação de Gestão pública 
de Saúde Participativa

• A SESAPI assumir a coordenação e supervisão estadual da gestão da saúde
• Cobrar do COSENS articular e atuação continuada na região
• Socializar o organograma da SESAPI com os municípios (via Internet)
• Implantação de fórum permanente de discussão em saúde

Estruturação do Saneamento e 
Vigilância à Saúde

• Viabilizar condições financeiras e políticas para estruturação, e funcionamento da vigilância sanitária 
no município.
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Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão da Cultura

Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• Desconcientização quanto a origem e a 
historia das culturas

• Os gestores não incentivam as 
organizações culturais

• Falta de capacitação de profissionais da 
área cultural e das organizações

Desorganização social 
(associações culturais)

• Preconceito para com quem pratica cultura
• Jovens envolvidos com drogas, longe da cultura
• Descompromisso para com as potencialidades
• Descompromisso da comunidade
• Desinteresse da própria comunidade (na cultura)
• Os jovens não participam das movimentações  das 

entidades culturais.

• Falta de apoio dos gestores públicos
• Falta de organização e reivindicação da 

sociedade

As áreas de lazer são 
insuficientes e para 

manifestações culturais são 
inexistentes

• O desaparecimento de nossa cultura
• Os jovens não tendo ocupação cultural envolvem-

se com drogas

• Os meios de divulgação não alcançam os 
interesses da população

A não participação de toda a 
comunidade nos eventos

• Não recebemos informações culturais, nem 
repassamos o que temos

• O desaparecimento das culturas antigas
• Desconhecimento das finanças na área da cultura
• O não conhecimento da história e origem da 

cultura.
• Invasão de novas culturas
• A modernização sem a valorização da 

cultura de nosso meio
• Surgimento de máquinas que substituem 

a produção artesanal

Perda de nossa identidade 
cultural

• Alienação cultural
• Aparecimento de sons mecânicos
• Transplante cultural

• As leis direcionadas para a cultura não 
são conhecidas

• Não há organizações culturais fortes

Desinteresse dos gestores de 
investir e em desenvolver as 

• Recursos previstos no orçamento e não usados na 
área cultural

• Recursos colocados nas mãos dos gestores 
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• Ausência de políticas públicas para 
cultura potencialidades culturais descomprometidos.

• Não há profissionais preparados para a 
área cultural;

• Falta de uma proposta pedagógica 
direcionada para a cultura

Escolas sem estrutura para 
desenvolver as atividades 

culturais.

• Desinteresse por parte da comunidade escolar 
para a cultura

• Desconhecimento por parte dos gestores 
sobre a cultura. Sem formação na área 
especifica.

• A falta de compromisso / sensibilidade 
dos gestores públicos em relação a 
cultura.

• Gestores indicados por “apadrinhamento”

Pouca atenção por parte dos 
gestores públicos em incentivar, 

valorizar e patrocinar os 
trabalhos na área cultural.

• Falta de apoio por parte dos gestores (econômico, 
transporte, vestuário, qualificação).

• Falta de investimento financeiro em eventos 
culturais.

• Falta de incentivo por parte dos governantes.
• Falta de investimentos para desenvolver a cultura.

• Migração da população do campo para 
zona urbana causando a perda da 
identidade cultural.

• Desconhecimento da população no eu 
foca a cultura.

• Desconcientização da população da 
importância de resgatar e preservar a 
cultua regional. 

Desvalorização das 
manifestações culturais.

• A não conservação das culturas tradicionais.
• População com baixa estima cultural.
• Preconceito da população para com quem pratica 

cultura.
• Desconhecimento da população do folclore da 

região.

• O não conhecimento das leis públicas e 
recursos destinados a cultura.

• Falta de políticas publicas: nas esferas 
municipais, estaduais e federais, voltadas 
para a construção e manutenção e 
realização de eventos.

Pouca existência de espaço 
físico para a promoção e 

realização de eventos culturais.

• Inexistência de um espaço físico para a promoção 
e realização de eventos culturais.

• Falta de conservação dos patrimônios públicos.
• Falta de transportes para deslocamento da 

população para os eventos culturais.
• Falta de quadras esportivas.
• Ausência de áreas Dara apresentações culturais.

• Inexistência de projetos voltados para a Falta de capacitação de pessoas • O não desenvolvimento da cultura.
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capacitação da cultura.
• Falta de compromisso e sensibilidade dos 

gestores públicos.
para o desenvolver a cultura. • Ausência de pessoas capacitadas na área cultural.

• Ausência de planejamento.
• Desarticulação entre os setores da saúde, 

educação, assistência social.
• Inexistência de políticas publica 

direcionada para a cultura. 

Desorganização da sociedade 
civil em relação à cultura.

• A valorização da cultura de outros países e 
estados esquecendo a nossa cultura.

• Dificuldade em aceitar a participação  dos 
adolescentes e jovens nas atividades culturais.

• Falta mobilização por parte das comunidades para 
buscar criar condições financeiras para organizar 
apresentações de comidas típicas e danças 
folclóricas

• Pouco conhecimento da cultura e importância 
dessa para a comunidade

• Falta de integração entre os grupos sociais e o 
poder público na área cultural.

• Falta divulgação dos eventos culturais.
• Inexistência de projetos voltados para a 

cultura.
• Inexistência de orçamento voltado para a 

cultura.

A população não é informada 
das atividades culturais 

realizadas no município e na 
região.

• A não divulgação para a população das atividades 
culturais pelos meios de comunicação.

• A informação do que acontece na área cultural não 
chega até a população.

• Permanência de pessoas sem compromisso com a 
população na área cultural.

• Falta de cobrança por parte da escola 
(aos gestores).

• Falta de verbas nas escolas para a área 
cultural.

• Falta incentivo aos filhos por parte da 
família, para valorização da cultura.

• Desconhecimento da função do 
desenvolvimento cultural por parte dos 
educadores.

Descompromisso da educação 
com seu papel de desenvolver o 
processo cultural do educando 

na escola.

• A cultura das comunidades está morrendo.
• Falta de cobrança aos gestores, por parte da 

escola.
• Falta de incentivo aos filhos, por parte da família 

para valorizar a ação da cultura.
• A comunidade não valorizar os eventos culturais.
• Falta de conscientização dos jovens sobre a 

cultura.
• Falta de material didático nas escolas.
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• Inexistência da interdisciplinariedade 
entre cultura e educação, sendo 
ministrada as disciplinas específicas de 
forma independente.

• A cultura não é contemplada no projeto 
político- pedagógico da educação.

• A maioria dos professores ainda não se 
conscientizou que a educação e a cultura 
são interligadas.

• A arte e a cultura não estão sendo 
implantadas como disciplinas obrigatórias.

Desarticulação das ações 
culturais entre educação e a 

cultura.

• Faltam cursos profissionalizantes nas áreas de 
cultura e lazer;

• Falta conscientização dos professores para 
incentivar a cultura regional;

• Falta incentivo do corpo docente nas ações 
culturais das escolas;

• Falta conhecimento cultural.

• Desorganização administrativa na 
distribuição dos recursos financeiros em 
relação à infra-estrutura da cultura 
regional.

• Descompromisso dos gestores com a 
infra-estrutura ligada à cultura.

• A ausência da participação da sociedade 
juntamente com os gestores na gestão da 
infra- estrutura cultural. 

A infra-estrutura é precária na 
área cultural

• Falta espaço físico para os eventos culturais;
• A cultura não está sendo desenvolvida na zona 

rural por má distribuição de energia elétrica;
• Insuficiência de espaço para o lazer;
• Estradas precárias que dificultam o acesso da 

cultura da zona urbana para a zona rural e vice-
versa.falta manutenção dos locais de lazer e 
cultura.

• As organizações culturais não participam 
das questões orçamentárias.

• O desconhecimento total dos recursos ou 
verbas destinadas à cultura por parte da 
sociedade civil organizada.

• Gestão não transparente nas prestações 
de contas.

Má distribuição da parte 
financeira voltada para a cultura.

• Faltam verbas nas instituições culturais;
• Desvalorização dos potenciais artísticos e 

culturais da  região;
• Faltam recursos específicos destinados à cultura

• Inexistência de uma política com ações 
específicas que desenvolva as atividades 
culturais.

Desvalorização dos potenciais 
artísticos e culturais da região.

• Acomodação da população em relação às 
atividades artísticas regionais;

• Baixa estima cultural;
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• Inexistência de projetos.
• Pouco investimento financeiro por parte 

dos poderes públicos.
• Não conservação da cultura pela 

população.

• Valorização de outras culturas em detrimento da 
cultura regional;

• Perda de identidade e características da região.

• Fragilidade das leis e estatutos para que 
possam dar sustentação à cultura.

• Autonomia relativa dos Órgãos Regionais 
vinculados a cultura.

• Inexistência de uma secretaria estadual 
de cultura.

• Descompromisso da sociedade 
organizada, no tocante as questões da 
cultura regional.

Desarticulação dos gestores 
municipais e estaduais em 

relação aos incentivos culturais.

• Má administração em cada instituição cultural;
• Desarticulação das secretarias existentes no 

Estado em relação ao incentivo cultural;
• Descontinuidade das ações por parte dos 

governantes;
• Inexistência de incentivos nas áreas culturais por 

parte dos governantes.

Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento da Cultura, nos Cerrados

Eixos Ações Propostas
Reformulação cultural 

(Organização)

• Capacitação pessoas da região dos cerrados na área cultural para formar organizações e acompanhar 
os grupos já existentes. 1º ano

• Que seja implantada nas escolas da região do cerrado a Semana Cultural uma vez por ano, resgatando 
nossa cultura. 2º ano

• Reformar as áreas de lazer existentes
• Construir áreas para manifestações culturais como teatro, etc. 2º ano

Valorização Cultural da 
nossa Região

• Criação de entidade de jovens, regional, para fazer divulgação cultural. 2004.
• Elaboração de panfleto de valorização da cultura e participação das comunidades e ajuda das 
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associações para que seja assegurada a nossa cultura regional dos serrados. 1º ano

Gestão Pública e 
Democratização da Cultura

• Estimular a realização de mini-cursos de forma a capacitar profissionais que possuam afinidades para a 
mobilização da clientela escolas no sentido de desenvolver as atividades culturais. 2004.

• Fortalecer as organizações culturais existentes e estimular o surgimento de outros atores de patrocínio 
as atividades culturais. 2004.

• Tornar obrigatória as disciplinas que trabalhem com cultura valorizando a cultura local. 2004.
• Dar maior publicidades às leis através dos meios de comunicação de maior alcance, fazendo com que 

estas leis deixem de ser mera formalidade.
• Enfatizar a política pública para a cultura através de parceria entre os governos estadual, municipal e as 

entidades civis organizadas comprometidas com o desenvolvimento cultural. 2004.

Implantação de Modelo de 
Gestão que Democratize a 

Cultura

• Que a política publica direcionada a cultura seja elaborada com a participação das entidades.
• Os projetos culturais sejam elaborados com a participação da comunidade, contemplando as mais 

variadas manifestações culturais.
• Criação de meio de comunicação para melhor divulgar e vender a produção cultural de nossos 

municípios.
• Elaborar um documento sobre a cultura da comunidade a partir de pesquisas feita pela educação.
• A criação de uma cartilha das culturas com todas as informações básicas.
• Criações de cursos profissionalizantes para gestores da cultura para melhor desenvolver seu trabalho.
• Realização de seminários culturais objetivando esclarecer a população de sua importância.
• A criação de projetos de assistência e apoio às novas manifestações culturais (a novos artistas).
• Elaborar projetos visando a cultura local.
• Construção do espaço físico para apresentar trabalhos culturais.

Fortalecimento da 
Identidade Cultural da 

Região

• Fixar o homem no campo, dando condições necessárias para que o mesmo possa retornar as suas 
origens (acesso a terra, ao credito, moradia, água, luz, educação e saúde).

• Criar nas cidades secretarias de cultura com recursos destinados as mesmas com a função de resgatar 
a cultura local em conjunto com todos os segmentos da sociedade civil.

• Tornar obrigatória a disciplina de Artes no ensino fundamental, voltada especificamente para a cultura 
local e regional.

•  Divulgar a cultura através de rádios. Agentes de saúde nas escolas, igrejas e associações e carro de 
som, são os meios de divulgação mais utilizados.
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• Implantação de cursos para capacitação e fortalecimento aos artistas, e motivando assim a participação 
de outras pessoas.

Definição de Política 
Fortalecimento da Infra-

estrutura Cultural

• Organizar grupos culturais regionais para solicitar dos gestores públicos, criação de leis específicas 
para cultura nas esferas municipais, estaduais e federais, com inclusão orçamentária, definindo valores 
a serem aplicados na construção e manutenção de estruturas físicas, divulgação e valorização de 
eventos culturais.

• Realização de palestras nas comunidades, associação, sindicatos, escolas, divulgando os direitos e 
recursos que temos garantido por lei para o desenvolvimento da cultura.

• Implantação dos esportes solidários;
• Incentivo ao esporte, com a criação de ginásio pólo esportivo.

Fortalecimento dos 
Processos da Organização 
Social Cultural da Região. 

• Incentivar a integração entre os setores da saúde, educação, assistência social, na área cultural, 
promovendo palestras, seminários, eventos culturais.

• Criação de uma associação cultural regional com sede e estatuto próprio com objetivo de resgatar, 
fortalecer e preservar a cultura da região.

• Incentivo a cultura local, regional com a criação de uma “Casa da cultura”, onde poderão ser 
desenvolvidas diversas atividades culturais.

• Criação de fundação cultural regional.

Incentivo a Integração da 
Educação com a Cultura. 

• Elaborar projetos com o objetivo de obter verbas para o desenvolvimento cultural na escola e na 
comunidade.

• Organizar movimentos culturais priorizando a vocação e anseios da comunidade.
• Desenvolver pesquisas na comunidade feitas por educadores e educandos com o objetivo de resgatar a 

cultura de um povo nos seus diversos aspectos.
• Elaborar projetos para capacitação de educadores na área cultural.

Fortalecimento de relação 
da cultura com a educação

• Criação de bibliotecas conveniadas as escolas incentivando a leitura de escritores estaduais e 
regionais;

• Incluir no projeto pedagógico a cultura regional;
• Capacitação mais continua para conscientização da importância destas disciplinas;
•  Implementar as disciplinas de arte e cultura em todas as instituições de ensino publico e privado.

Implantação de Infra- • Criação de oficinas-escolas de artesanatos com parceria Estado/Município para zona urbana e rural;
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estrutura adequada às 
necessidades da cultura do 

Cerrado

• Melhor atendimento do FUNDEC nas demandas regionais;
• Criação das casas de culturas e reformas das já existentes;
• Melhoria da infra-estrutura cultural da região para o desenvolvimento da cultura na zona rural e urbana;
• Organizações da sociedade civil participando da Gestão dos espaços físicos culturais.

Implantação de mecanismos 
de controle transparentes na 

gestão dos Recursos 
Financeiros

• Que haja mais transparência nas distribuições de recursos e prestações de contas;
• Maior fiscalização por parte dos conselhos, associações com relação aos recursos financeiros.

Fortalecimento e 
Valorização da Identidade 

Cultural do Cerrado

• Discussões nas escolas e universidades através de seminários ou conferencias para conscientizar o 
corpo docente e discente dando importância a interdisciplinariedade previstos nos parâmetros 
curriculares dentro dos temas transversais;

• Desenvolver programas culturais por parte das escolas e universidades, dentro dos seus calendários 
escolares, possibilitando integração entre universidade, escola e comunidade;

• Realização de programas e projetos que envolvam a participação popular (família, escola e sociedade) 
fazendo com que cada individuo seja agente participativo e transformador dentro de sua comunidade;

• Destinação de política publica no desenvolvimento e valorização da cultura através de projetos que 
favoreçam e contemplem as ações propostas nesta conferencia.

Implantação de Modelo 
Gestão Democrático

• Capacitar os órgãos vinculados à cultura para que os mesmos possam incentivar a sociedade civil a 
participar de todo contexto cultural;

• Aprimorar e divulgar as leis e estatutos existentes para uma maior participação da sociedade;
• Criar uma Secretaria Estadual de Cultura com todas as condições necessárias e dotação orçamentária 

própria.

Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão da Assistência Social
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Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• Conselheiros sem capacitação;
• Falta de informação da comunidade sobre 

a importância dos conselhos;

Conselhos deficientes em 
relação a suas ações na 

comunidade

• Deficiência nas políticas públicas (rede de 
atendimento à criança/adolescente);

• Dificuldade de funcionamento dos conselhos;
• Deficiência na atuação dos conselheiros;
• Não operacionalização dos Fundos dos C.M.D.C.A 

e C.A.S

• Exclusão social
• Inchaço populacional

Crescimento econômico sem 
planejamento social

• Exploração sexual infanto-juvenil
• Aumento de violência urbana e doméstica
• Aumento do uso de drogas

• Programas sociais temporários
• Programas sociais pontuais
• Falta de articulação entre poder público e 

organizações sociais

Ausência de infra-estrutura 
para desenvolver os 
programas sociais

• Espaços físicos inadequados para desenvolver os 
programas sociais

• Dificuldade no desenvolvimento das ações na zona 
rural por falta de acesso

• Inexistência de co-financiamento nas três 
esferas de governo para programas sociais

• Centralização de informações
• Falta de articulação entre poder público e 

org. sociais
• Exigência da C.N.D para liberação dos 

recursos dos programas da assistência 
social

• Não cumprimento do percentual definido 
por lei para uso da assistência social

Gerenciamento deficiente das 
políticas sociais

• Baixo valor do per capta dos programas sociais;
• Metas não correspondem à demanda local;
• Não cumprimento da LOAS e do ECA na sua 

totalidade;
• Atraso no repasse do cartão cidadão;
• Não operacionalização dos fundos (F.M.A.S e 

F.M.D.C.A);
• Ausência de recursos humanos especializados na 

área social

• Não cumprimento da LOAS na sua 
totalidade;

• Desconhecimento das normas 
operacionais básicas – NOB;

Conflitos de competências nas 
três esferas de Governo.

• Ações sociais diluídas;
• Bloqueio no desenvolvimento das ações sociais;
• Precariedade na implantação da Política de 

Assistência Social;
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• Não cumprimento do ECA na sua 
totalidade;

• Desconhecimento/descumprimento da 
Assistência Social enquanto Política 
Publica;

• Duplicidade de ações;
• Má qualidade do atendimento dos usuários da 

Política de Assistência Social

• Falta de Planejamento e Orçamento 
Participativo;

• Ausência de parceria entre Poder Público e 
ONGs;

Centralização de Gestão

• Dificuldade de execução a contento dos 
Programas;

• Programas temporários;
• - Descontinuidade de Políticas Públicas;

• Falta de regulamentação dos Fundos;
• Falta de organização da sociedade civil;

Falta de Financiamento para 
Programas em Co-gestão.

• Difícil acesso aos programas do SAC;
• Infra-estrutura precária para desenvolver as ações 

sociais;
• Não cumprimento da Lei que estabelece o 

percentual da Assistência Social;
• Falta de compromisso dos gestores;
• Insuficiência de recursos para a execução 

das ações da Assistência Social;
• Falta de Intersetorialidade;

Falta de Equipe Interdisciplinar 
para a execução das Ações 

Sociais.

• Ausência de capacitação de recursos humanos 
para execução das ações sociais;

• Má qualidade do atendimento aos usuários da 
política de Assistência Social.

• Falta de critério na seleção dos 
Conselheiros;

• Cooptação das lideranças;
• Desconhecimento dos Conselheiros com 

relação aos seus papéis;

Fragilidade no controle social
• Fragilidade da paridade dos Conselhos;
• Conselheiros desmotivados;
• Descrédito da população nas organizações sociais.

• Irregularidade na implantação dos 
Conselhos;

• Ineficiência da Vara da Infância, Defensoria 
Pública e Promotoria Pública;

• Falta de socialização das informações para 
Ogs e ONGs;

Ineficiência na atuação dos 
Conselhos Municipais (CMAS, 

CMDCA, CT).

• Falta de avaliação dos programas implantados;
• Aumento do uso de drogas lícitas e ilícitas por 

adolescentes;
• Prostituição infantil e juvenil;
• - Falta de programas sociais para atender os 

jovens.
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• Falta de capacitação dos Conselhos;
• Irregularidade na implantação dos 

Conselhos.
• Recursos humanos insuficientes;
• Insuficiência de financiamentos para 

executar os programas;
• Não operacionalização dos Fundos 

Municipais de Assistência Social;
• Falta de articulação das três esferas de 

poder.

Infra-estrutura insuficiente e 
inadequada para execução das 

ações.

• Famílias desassistidas; 
• Precariedade nos serviços, programas e 

atendimentos;
• Precariedade no atendimento ao idoso;
• Falta de espaço físico para desenvolver ações 

sociais.
•

• Não cumprimento das determinações da 
Carta da SEAS na organização/atuação 
das Secretarias Municipais de Assistência 
Social

• Falta de articulação das três esferas de 
poder;

• Não operacionalização dos Fundos 
Municipais de Assistência Social.

Não regulamentação do índice 
definido para o repasse da 

Assistência Social.

• Precariedade no atendimento ao idoso;
• Baixa qualidade de vida;
• Baixo IDH;
• -Meta limitada dos programas;
• Recursos Humanos insuficientes para o 

atendimento eficiente aos usuários da Assistência 
Social;

• - Precariedade nos serviços e programas de 
atendimento ao portador de deficiência.

• Não municipalização da Assistência Social;
• Política de Assistencialismo;
• Interferência negativa da política partidária 

na Assistência Social.

Gestões centralizadas das 
ações sociais.

• População alheia aos seus direitos;
• Assessores sem autonomia.
• - Atraso no repasse de recursos dos programas 

sociais.

Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento da Assistência Social, nos Cerrados

Eixos Ações Propostas
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Construção de Modelo de 
Gestão Participativa

• Realização de um planejamento participativo na área social
• Criação de espaços nas ong’s p/ divulgação sobre o funcionamento das políticas públicas;
• Divulgação das ações sociais através de reuniões,  seminários, palestras educativas;
• Desvinculação da C.N.D aos programas sociais;
• Implantação de programa de apoio ao portador de deficiência;
• Implantação de programa de apoio ao idoso;
• Garantir o cumprimento da legislação referente aos usuários da assistência social;
• Implantação de programa de apoio à juventude;
• Ampliação dos programas sociais que beneficiam á família;
• Melhoria de espaços físicos para execução dos programas sociais.

Fortalecimento do Controle 
Social

• Obrigatoriedade da divulgação dos direitos e deveres dos cidadãos pelos conselhos municipais;
• Maior interação entre os conselhos municipais;
• Criação de critérios p/ escolha de conselheiros;
• Capacitação aberta para comunidade sobre o papel dos conselhos.

Regulamentação de Recursos 
Destinados ao Financiamento 

da Assistência social

• Operacionalização do percentual definido para a assistência social;
• Repasse de co-financiamento das três esferas de governo p/ o F.M.A.S.

Implantação de Modelo de 
Gestão Ampliado e 

Descentralizado

• Publicização das ações da Assistência Social;
• Deslocar a concessão e o acompanhamento do BPC, do INSS para a Assistência Social;
• Fazer cumprir as Leis como: LOAS, ECA, PPD, Idoso e  Mulheres;
• Redução da idade (LOAS) de 67 para 60 anos na concessão do BPC;
• Elevação da renda familiar per cápita para 1 (hum) salário mínimo e a revisão do conceito de família 

para concessão de benefício do BPC;
• Fortalecimento das parcerias entre as três esferas de poder
• Oferecer condições de atendimento aos adolescentes em atos infracionais por meio de  medidas 

Socioeducativas;
• Municipalização do programa de emissão de carteira de identidade.

Fortalecimento do Controle • Interação dos mecanismos que assegurem o repasse de informações entre os Conselhos e as três 
esferas de governo;
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Social • Organizar o Fórum de defesa dos direitos de crianças e adolescentes em cada município.

Construção de uma Política de 
Capacitação

• Elaborar políticas de capacitação continuada para gestores, profissionais e prestadores de serviços;
• Fortalecer os Conselhos por meio de capacitação sistemática.

Regulamentação e 
Cumprimento do 
Financiamento

• Garantir na política de co-financiamento a contra-partida em recursos humanos;
• Regulamentar o repasse de co-financiamento das três esferas de acordo com o que está 

estabelecido na Lei;
• Aumentar a per cápita destinadas ao SAC.

Implantação de Gestão 
descentralizada e participativa

• Implantação de programas voltados para às família, crianças/adolescentes, idosos e portadores de 
deficiência;

• Cumprimento das determinações da LOAS nas três esferas;
• Melhorias na implementação dos programas já existentes;
• Avaliação dos impactos dos programas sociais;
• Incentivo à cooperativas
• Mais atuação da Promotoria Pública em todos os municípios;
• Sensibilizar gestores para a acessibilidade (construir rampas, corrimão e banheiros) dos deficientes 

nos órgão públicos;
• Programas que acabem com a prostituição infantil e juvenil;
• Promover a municipalização da Assit6encia Social;
• Inclusão de profissionais na Assistência Social (técnicos nos programas sociais).
• Integração social dos portadores de deficiência;

Fortalecimento Controle Social 
da Assistência Social

• Gerir recursos para os Fundos dos Conselhos junto com a Ação Social;
• Acompanhamento, pelos Conselhos Estaduais, na implantação dos Conselhos Municipais;
• Mais atuação dos Conselhos no sentido de divulgar seus objetivos e a Política de Assistência Social;

Regulamentação e 
Operacionalização de 

Recursos para o 
Financiamento da Assistência 

• Regulamentar os 5% do repasse da Assistência Social;
• Operacionalizar os Fundos.
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Social

Implantação e Implementação 
de Plano de Capacitação.

• Capacitação dos Conselheiros Municipais por meio dos Conselhos Estaduais;
• Capacitação de Recursos Humanos nos municípios
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Dimensão: Desenvolvimento Político-Institucional

Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão Político-Institucional

Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito
• Cultura da sociedade é de  submissão 

aos gestores públicos
Não há transparência do poder 

público em relação à comunidade
• Não já uma articulação entre os municípios para 

defenderem os interesses coletivos da região

• Gestão partidária dos recursos públicos
Não há um planejamento regional  

das políticas públicas

• Não fiscalização da aplicação dos recursos 
repassados às organizações sociais

• O poder público não planeja a viabilidade 
econômica da região

• Interferência do poder público na 
indicação dos conselhos

Os conselhos não conhecem seu 
papel 

• Os conselhos não exercem sua autonomia
• Os interesses defendidos pelos conselhos não 

estão articulados com os interesses da 
comunidade

• Os conselhos não exercem sua autonomia;

• Dependência econômica dos 
conselheiros

Predomina o interesse político em 
detrimento ao coletivo 

• Os interesses defendidos pelos conselhos não 
estão articulados com os interesses da 
comunidade

• Os conselhos não tem estrutura física
• Representação da mesma pessoa em vários 

conselhos comprometem a qualidade da sua 
atuação

• Fragilidade das associações e 
sindicatos na defesa dos interesses 
dos sócios;

Criação de associações de cima 
para baixo, para obtenção de 

recursos

• As associações não têm força política para se 
mobilizar e exigir assistência técnica

• Não há interação entre poder público e sindicatos

• Não há mecanismos de informação Dirigentes e sócios desconhecem • As associações não têm capacidade de ofertar 
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sobre a gestão das organizações 
sociais;

• Dificuldade de gerenciamento político e 
financeiro dos recursos adquiridos 
pelas associações e sindicatos

• Vinculação dos diretores  e associados 
aos políticos  

ou não cumprem suas funções,  
direitos e obrigações previstas 

pelos estatutos de suas 
organizações

assistência técnica aos seus associados
• Os patrões não respeitam os direitos trabalhistas e 

previdenciários
• Não há compromisso dos diretores com os 

interesses de suas entidades

• Impunidade dos gestores corruptos
Não há participação popular na 

elaboração,execução e 
fiscalização do orçamento público

• Partidarismo conta mais que profissionalismo
• Descaso com a sociedade civil:  não atendimento 

às demandas populares

• Os gestores não têm formação política, 
ética, educacional (consciência crítica

Não articulação institucional 
(Poder Público, sociedade civil  

organizada e setor privado)

• Não valorização das potencialidades das 
instituições

• Não há uma atuação marcante do legislativo
• Não há consórcios entre os municípios
• Permanência do nepotismo
• Mau gerenciamento dos programas sociais

• Interferência do Poder Público na 
escolha dos membros dos conselhos

• Interferência do Poder Público na 
escolha dos membros dos conselhos

• Os conselheiros desconhecem o 
regimento dos conselhos e sua 
importância para o desenvolvimento do 
município

Os conselhos não funcionam 
adequadamente

• Os conselheiros não priorizam as atividades dos 
conselhos

• Os conselheiros não participam das decisões
• Os conselhos não são autônomos

• Gestão de  organizações sociais
• Interferência partidária na 

administração das associações e 
sindicatos

•

As associações não cumprem sua 
função social, constituindo massa 

de manobra política

• Dificuldade de articulação entre associações e 
poder público

• Inexistência de legislação que regulamente o apoio 
técnico e financeiro do poder público às 
organizações associativas
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• Os sócios e dirigentes de associações 
e sindicatos não têm clareza dos seus 
direitos e deveres 

• A legislação atual das associações não 
favorecem o seu bom funcionamento

• As prefeituras municipais não garantem 
a contra-partida  exigida pelos projetos 
comunitários

• Poder Público não contribui com o funcionamento 
das rádios comunitárias

• Não participação dos sócios no gerenciamento das 
rádios comunitárias 

• As associações e sindicatos são  considerados 
propriedade privada dos seus dirigentes

• Cultura regional de aceitação da 
apropriação privada da administração 
pública

Os gestores públicos não têm 
compromisso com os interesses 

coletivos
Poder legislativo é subserviente 

ao poder executivo

• Gerenciamento partidário de programas e projetos
• Mau gerenciamento dos programas federais

• Descaso e inoperância na atuação do 
poder judiciário

A administração pública municipal 
não é transparente

Gestão pública partidária

Não existência de fiscalização e controle na 
aplicação de recursos públicos

• Sócios e dirigentes descomprometidos 
com o trabalho de suas entidades

• Dependência das associações  pela 
exigência de contra-partida das 
prefeituras  em programas e projetos

• Criação de associações de cima para 
baixo

Predominância do individualismo 
em detrimento dos interesses da 

coletividade

Inexistência de planejamento 
participativo nas entidades

• As entidades associativas são internamente 
desorganizadas: não há colaboração no 
pagamento das taxas necessárias nem divisão de 
responsabilidades

• Ausência de parcerias com o Poder Público com 
outras associações e entidades

• Ingerência do Poder Público na gestão  das 
associações

• A comunidade não conhece os   programas 
governamentais ofertados

• Conselheiros indicados por critério Os Conselhos Municipais são • Não existe instrumento de divulgação das ações 
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político-partidário
• Manipulação dos conselhos pelo poder 

executivo municipal
• Não Preparação dos conselheiros para 

o exercício de suas funções

inoperantes

dos conselhos
• A comunidade desconhece as funções e 

importância dos Conselhos
• Centralização das decisões no representante do 

Poder Executivo
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Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento Político-Institucional, nos Cerrados

Eixos Ações Propostas
Gestão do Poder 

Público

• Articulação entre os segmentos produtivos e os governos estadual municipal e federal  para a realização de 
eventos que promovam a geração de emprego e renda respeitando a vocação da região ( feira de 
agronegócio)

•  Priorizar a política pública de educação e cultura , ampliando a média de anos da educação formal buscando 
sempre a responsabilidade social 

• Realizar cursos de formação para gestores públicos 
• Construção de mecanismos de controle e acompanhamento das fontes e aplicação dos recursos públicos em 

conformidade com a lei 
• Criação de conselho popular de fiscalização dos recursos públicos 
• Mudança de sistemática na formação de comissões de licitações, incorporando a participação do ministério 

público e organizações populares 
• Reforma política dando transparência no financiamento das campanhas políticas  
• Criação de consórcio intermunicipais na região
• Criar mecanismo que possibilite a integração das instituições públicas
• Criar consórcios regionais de municípios
• Fazer cumprir a lei de audiências públicas
• Obrigatoriedade da divulgação  dos atos legislativos nos meios de comunicação local
• Instituir lei que puna a discriminação partidária e estabeleça a obrigatoriedade de observância do 

profissionalismo em prol da comunidade
• Criar programa de permanente  formação política, ética e educacional para gestores públicos
• tornar obrigatório o planejamento participativo
• Construir instrumento de divulgação e avaliação dos programas federais/municipais para comunidade
• Criar instrumento que garanta a fiscalização das ações do Poder Público pela sociedade civil
• Garantir espaço nas rádios locais para divulgação das ações dos programas governamentais
• Instituir o tema de Gestão Pública Democrática nas escolas e em organizações comunitárias
• Fazer cumprir a obrigatoriedade de moradia de juizes e promotores com garantia de  atuação efetiva
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• Instituir planejamento e orçamento participativos nos municípios

Gestão dos Conselhos 
Municipais

• Conscientização da sociedade sobre a importância e autonomia dos conselhos, através de divulgação pelos 
meios de comunicação e elaboração de boletim informativo (jornal dos conselhos)  

• Cumprimento das leis no tocante à dotação orçamentária para estruturação e capacitação dos membros
• Gerenciamento dos  conselhos através de ações de supervisão externa pelos conselhos estaduais 

correspondentes
• Capacitação contínua dos conselheiros.
• Qualificação e capacitação dos conselheiros
• Indicação de pessoas comprometidas com os interesses da comunidade, tendo habilidade de leitura e escrita
• Garantia de apoio logístico para funcionamento dos conselhos
• Apresentação das ações realizadas pelos conselhos, semestralmente, em audiências públicas
• Instituição de lei que puna gestores públicos que exerçam ingerência político partidária interfiram na formação 

dos conselhos
• Promover programa de formação de conselheiros
• Escolha dos conselheiros através de votação da comunidade, após eleição interna na sua entidade
• Divulgação das ações e da programação dos conselhos através dos meios de comunicação e de publicação 

de  editais

Gestão das 
Organizações Sociais

• Cursos de capacitação na área das organizações sociais  
• Formação de multiplicadores em gestão de organizações associativas   
• Articular a criação da associação comercial e industrial 
• Criar políticas públicas de assistência técnica que garantam a ampliação e revitalização dos órgãos 

competentes
• Capacitação dos dirigentes das associações e sindicatos sobre a sua função social
• Reforma da legislação associativista e sindicalista, adequando-a à realidade atual
• Realização de fórum entre associações e poder público para melhorar  suas relações 
• Divulgação das ações das associações  e sindicatos, garantindo transparência 
• Investimento na formação política e cidadã das organizações sociais
• Realização de cursos sobre objetivos e compromisso social das organizações associativas
• Apoiar a capacitação de sócios e dirigentes de associações e sindicatos em planejamento participativo
• Realizar campanha de conscientização sobre trabalho associativo e integração social
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• Criar fórum regional e local das associações comunitárias
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Dimensão: Desenvolvimento Ambiental

Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão Ambiental

Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• Falta de interesse político na busca de 
recursos governamentais;

• Falta de Plano Diretor;
• Falta de políticas específicas.

SANEAMENTO BÁSICO

• Doenças: diarréia, dengue, meningite, hepatite;
• Esgotos a céu aberto;
• Lixo: rural, doméstico, hospitalar, agrícola e comercial;
• Má localização do matadouro;
• Poluição dos riachos e morros;
• Inexistência de aterro sanitário;
• Coleta inadequada do lixo;

• Pouco empenho da sociedade no sentido 
de buscar conhecimento;

• Falta de empenho do poder público, 
quando se trata de preservação 
ambiental;

• Ausência de ONGs preocupadas com o 
meio ambiente;

• Ausência de uma Secretaria de Meio 
Ambiente e/ou posto do IBAMA na região;

• Falta de capacitação de recursos 
humanos (PACS, FUNASA, PSF, Pastoral 
da Criança);

• Falta de campanhas de educação 
ambiental por parte dos movimentos 
sociais existentes

DEFICIÊNCIA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

• Desconhecimento das leis ambientais;
• Falta de conscientização da população (dificulta o 

acesso às informações);
• Distanciamento das informações, formação e 

conscientização;
• Falta de conscientização e formação dos educadores;
• Falta de assistência técnica e dificulta o cumprimento da 

lei;
• Impossibilita o acesso às informações relacionadas ao 

meio ambiente;
• Ausência da disciplina Educação Ambiental na grade 

curricular;

• Má distribuição de terras;
• Caça e pesca predatórias; EXPLORAÇÃO IMPRÓPRIA 

• Provoca o efeito estufa;
• Assoreamento dos rios e nascentes;
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• Desmatamento e queimadas;
• Acesso à tecnologia (financiamento);
• Inexistência do ZEE.

DOS RECURSOS 
NATURAIS (MODELO DE 

EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA)

• Degradação do solo;
• Erosão eólica;
• Desaparecimento das fruteiras nativas;
• Provoca imigração e dos animais silvestre;
• Extinção de várias espécies;
• Mecanização da agricultura sem orientação técnica;

• Desconhecimento das leis ambientais;
• Falta de assistência jurídica;
• Inexistência de uma representação 

ambiental nos municípios;
• Inexistência de assistência técnica 

qualificada;
• Conflito de competência entre IBAMA e 

Secretaria de Agricultura;
• Omissão dos órgãos competentes;
• Ausência de órgão responsável por 

análise química;
• Inexistência de assistência técnica pública 

e a particular fora do alcance (cara);

DEFICIÊNCIA NA GESTÃO 
DOS RECUROS NATURAIS

• Descrédito dos órgãos ;
• Uso inadequado do meio ambiente;

• Modelo de produção agropecuário 
importado;

• Comodismo;
• Desinformação;
• Falta de regularização de posse
• Assistência técnica deficiente;
• Política agrícola inadequada. 

Prática Agropecuárias 
Inadequadas

•  Assoreamento;
• Erosão;
• Uso indiscriminado de agrotóxicos;
• Diminuição da produtividade;
• Queimadas descontroladas
• Salinização e enfraquecimento do solo;
• Desaparecimento de espécies animais;
• Empobrecimento do solo.

• Destino inadequado do lixo urbano e 
rural;

• Descaso do poder público; Saneamento Básico 

• Poluição: solo, ar, água; 
• Fossas e esgotos a céu aberto;
• Proliferação de vetores transmissores de doenças;
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• Crescimento desordenado às cidades
• Falta de educação;
• Investimento público;
• Criatórios de porcos de forma inadequada

parcialmente inexistente e 
insuficiente na região

• Superpopulação de urubus;
• Inexistência de matadouros;
• Deformidades em crianças

• Não há discussão do assunto nas 
instâncias do poder público;

• Meio Ambiente nunca foi prioridade 
governamental;

• Disputa internacional pelo direito de 
exploração das reservas naturais;

• Falta de política de educação ambiental 
Interinstitucional;

Deficiência no currículo 
escolar pela ausência de 

disciplina ou tema 
relacionado à educação 

ambiental

• Postura de agressão ao meio ambiente;
• Literatura inadequada;
• Falta de conhecimento;
• Degradação Ambiental;
• Desconhecimento das condições ambientais locais;
• Falta de informação nas escolas sobre o Meio 

Ambiente.

• Ausência de política agrícola;
• Distanciamento das instituições públicas 

de ensino e pesquisa da realidade;
• Predomínio  de um grupo sobre o outro. 

Ausência de informação 
(conhecimento) e formação 
com assistência técnica e 

extensão rural

• Assentamento de Reforma Agrária sem condições de 
sem  condição de se desenvolver;

• Desconhecimento das Leis Ambientais;
• Extração da madeira nativa sem controle;
• Queimadas predatórias;
• Queda na produtividade;
• Pouca conscientização das pessoas.

• Descaso das autoridades nas aplicações 
da lei( poluição sonora);

• Falta de uma coordenação das 
instituições ligadas ao desenvolvimento 
da região;

• Burocracia exagerada;
• Descaso do poder público;
• Coronelismo na gestão pública.

Gestão insuficiente dos 
recursos naturais.

• Desmatamento das matas ciliares;
• Pesca predatória;
• Retirada de barro e lenha para queima ( olarias);
• Falta de recursos humanos e financeiros para o 

exercício de ações mais efetivas capazes de controlar a 
degradação que vem ocorrendo;

• Deficiência no quadro funcional dos órgãos do Meio 
Ambiente;

• Pouca conscientização das pessoas. 
• Falta de investimento do Poder Público
• Gestores sem visão administrativas A Precariedade no 

• Doenças (Verminose)
– Poluição (sólidos e líquidos)
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• Não priorização administrativa;
• Ausência de conscientização da 

sociedade;
• Desigualdades sociais;
• Má distribuição do FPM (desproporcional 

ao número de habitantes)

saneamento Básico

• Desequilíbrio ambiental
• Falta de aterro sanitário;
• Lixo à céu aberto;
• Desinteresse de investimento local;
• Precária qualidade de vida;
• Vigilância sanitária, abatedouro não funciona, inspeção 

precária;
• Água inadequada para o consumo humano;

• Falta de conciência ambiental;
• Falta de compromisso político;
• Conflito de competência institucional;
• A falta de pessoal capacitado engajado 

na causa;
• Desintegração univerdade x comunidade;
• Falta de educação ambiental

A ineficiência de 
instrumentos e instituições 

gestoras de políticas 
ambientais.

• Ineficiência dos órgãos fiscalizadores;
• Má aplicação dos recursos;
• Exploração de madeiras;
• Exploração imprópria do bioma
• Desertificação;
• Extrativismo predatório (fava, buritirana);
• Extração mineral damora;

• Falta de Educação ambiental na grade 
curricular desde o ensino fundamental;

• Aplicação das leis ambientais de proteção 
ambiental;

• Falta de qualificação e compromisso do 
profissional de educação;

• Analfabetismo

Conscientização da 
população e falta de 
investimentos das 

autoridades competentes

• Manejo inadequado dos recursos naturais;
• Uso incorreto de agrotóxicos;
• Falta de orientadores técnicos;

• Políticas agrícolas e agrárias 
equivocadas;

• Ausência de zoneamento ecolígico e 
econômico ZEE;

• Desconhecimento da cadeia produtiva de 
flora nativa;

• Estrutura fundiária;
• Política inadequada de acesso à terra

O atual modelo de 
exploração agrícola e 

pecuária não é apropriado e 
promove desigualdades

• Falta de assistência técnica apropriada;
• Desmatamento desordenado;
• Difícil acesso ao crédito;
• Desvalorização das riquezas locais;
• Erosão gradual do solo;
• Uso exaustivo dos recursos naturais;
• A desertificação (erosão)
• Ausência de p[lano de manejo para os solos;
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• Uso irracional de agrotóxicos na serra. 

• Inaplicabilidade das leis;
• Falta de consciência crítica da ação;
• Desperdício de água (reservatório com 

vazamento)

Política incipiente de 
recursos hídricos

• Assoreamento;
• Diminuição do lençol freático;
• Água inadequada para o consumo humano;
• Agrotóxicos, dejetos, esgotos e lixo;
• Uso desordenado do lençol freático
• Perfuração desordenada de poços;
• Desmatamento das matas ciliares 
• Uso inadequado das margens dos rios, riachos e 

mananciais;
• Seca
• Valorização excessiva pelos meios de 

comunicação da vida na cidade;
• Busca de melhorias na expectativa de 

vida;
• Falta de planejamento urbano
• Alto índice de natalidade;

Crescimento urbano 
desordenado

• Crescimento desordenado das cidades;
• Violência
• Modificação da paisagem natural
• Precarização dos serviços de infra-estrutura básica;

• Falta de valorização do potencial humano;
• Processos naturais de degradação
• Desvalorização da cultura local;
• Falta de informação;
• Cultura comodista;
• Falta de criatividade;

Falta de política específica 
direcionada para a região 

(cerrado/semi-árido).

• Êxodo rural;
• Alimentação precária;
• Altos índice de natalidade e mortalidade infantil;
• Exploração do trabalho infantil;
• Carência generalizada;

Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento Ambiental, nos Cerrados

Eixos Ações Propostas
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Inexistência de 
Saneamento Básico

• Aterro sanitário nos municípios (consórcios);
• Estação de recolhimento de lixo agrotóxico;
• Elaboração e execução do Plano Diretor para 2004;
• Implantação de estação de tratamento d’água e esgoto.

Ineficiência de Educação 
Ambiental

• Incluir a disciplina Educação Ambiental na grade curricular no ensino fundamental e médio;
• Criar cursos de especialização de Educação Ambiental em parceria com a UESPI;
• Criação de uma unidade da Secretaria do Meio Ambiente na micro-região de Uruçuí;
• Criação de um posto do IBAMA na região de Uruçuí;
• Realizar campanhas de conscientização da sociedade na questão do meio ambiente;
• Incentivar e subsidiar os movimentos sociais que dizem respeito ao meio ambiente;

Exploração Imprópria dos 
Recursos Naturais

• Zoneamento Ecológico Econômico;
• Introdução de uma tecnologia apropriada;
• Introdução como disciplina “Educação Ambiental” no currículo escolar;
• Levantamento da cadeia produtiva das fruteiras nativa dos cerrados;
• A transformação de toda a bacia do rio Uruçuí Preto em reserva extrativista, capacitando toda a população 

ribeirinha no aproveitamento (exploração das riquezas naturais e no turismo ecológico);
• Para que todas as cidades dos cerrados criem secretarias municipais do meio ambiente, através de 

convênio do poder público municipal com o poder público estadual;

Deficiência na gestão dos 
recursos naturais

• Instalar instituições fiscalizadoras (IBAMA, Secretaria do Meio Ambiente,  CREA, etc.);
• Através da Secretaria de Educação, implementar campanhas de preservação do Meio Ambiente, até a 

implantação do programa curricular obrigatório (ensino fundamental e médio);
• Assistência técnica qualificada (fortalecimento do EMATER);
• Levar ao conhecimento da sociedade civil as leis e políticas ambientais, através de campanhas 

educativas;
• Criar parques e reservas ecológicas de forma planejada;
• Programa de investimento ao pequeno produtor rural;
• Trazer para a sociedade as ações/iniciativas de desenvolvimento em andamento através de 

campanhas/divulgação

Práticas Agropecuárias • Elaborar uma política agrícola adequada ,definição com participação do 1º e 2º setor ( Poder 
Público,Sociedade Civil organizada afins.
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Inadequadas • Promover a reestruturação do EMATER na assistência técnica  e extensão rural
• Elaboração de uma campanha para a sensibilização da população
• em relação a importância da preservação dos Recursos Naturais
• Elaboração de um Plano de Pesquisa para o Desenvolvimento de Pesquisa Apropriada

Saneamento Básico 
parcialmente inexistente e 

insuficiente na região

• Informação/educação aos criadores via agentes comunitários de saúde e fortalecimento da vigilância 
sanitária.

• Parceria entre as esferas do poder e iniciativas privadas
• Ampliação das informações pelos órgãos de saúde 
• Política de combate ao latifúndio improdutivo.
• Planejamento prévio do crescimento/desenvolvimento com a implantação da infra- estrutura necessária
• Legislação mais transparente e funcional
• Maior empenho do judiciário
• Trabalho de esclarecimento à população via ACS e VISA
• coleta regular do lixo
• seleção do lixo quando acondicionado
• destino adequado do lixo
• ambientes adequados à prática de abates de animais para consumo humano
• construções de matadouros e reforço na Vigilância Sanitária
• formação de consórcio de municípios para a construção de aterros sanitários

Deficiência no currículo 
escolar pela ausência da 

disciplina ou tema 
relacionado à educação 

ambiental

• Implantação da disciplina  Meio Ambiente  no currículo escolar de ensino fundamental e médio.
• Manifestação para conscientização da população (promoção)
• Qualificação de professores
• Seminário e palestras para a população por meio de técnicos e funcionários de órgãos do IBAMA, 

EMATER e outros.
• Programas educativos de educação ambiental em meios de comunicação, como rádio e televisão;
• Expansão de especialização em gestão ambiental nos pólos das universidades

Ausência de informação 
(conhecimento) e 

formação com assistência 

• Reestruturação do EMATER
• Parceria com instituição de ensino, pesquisa e extensão rural;
• Divulgação das leis ambientais (IBAMA, Secretaria do Meio Ambiente
• Conscientização da sociedade (palestras, seminários, etc.)
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técnica e extensão rural

Gestão insuficiente dos 
recursos naturais

• Incentivar o associativismo/cooperativismo para explorar de forma adequada (sustentável) os recursos 
naturais existentes (frutos silvestres);

• Aumentar os financiamentos direcionados à exploração sustentável dos recursos naturais;
• Realizar cursos sobre educação ambiental;
• Realizar ação mais integrada por parte das instituições ligadas ao desenvolvimento local;
• Fazer cumprir as leis ambientais;
• Criar agroindústrias relacionadas às potencialidades do município;
• Criar comitês gestores de micro bacias em cada município e capacitar seus membros.

Recursos Hídricos:
Política incipiente de R.H.

• Isenção de impostos de produtos que vierem a tratar bem as nascentes, rios e lagos.
• Implantação de estudos voltados para essa área
• Incentivo ao desenvolvimento sustentável sem interferência das organizações capitalistas
• Promoção de eventos enfocando a importância de se preservar os recursos hídricos
• Criação de comitês gestores para execução das leis voltadas para os recursos hídricos.

Educação Ambiental: 
Pouca conscientização da 

população e falta de 
investimento das 

autoridades competentes

• Incluir nas escolas de ensino fundamental e médio com uma disciplina curricular obrigatória
• Ter uma fiscalização  mais rigorosa e efetiva por parte dos órgãos públicos (SEMAR e Ministério Público)
• Usar os meios de comunicação com a finalidade de divulgar e conscientizar a população na preservação 

do meio ambiente.
• Promover cursos que dêem uma qualificação melhor dos profissionais da área (Secretarias municipais, 

UESPI, EMATER) 
• Promover palestras, seminários, enfatizando os benefícios para a comunidade (universidades, órgãos 

ligados ao meio ambiente).

Modelo de Exploração 
Agrícola:

O Atual Modelo de 
Exploração Agrícola não é 

Apropriado e Promove 
Desigualdades.

• Divulgação e aplicabilidade da lei de Política Agrícola, promovendo-lhe ajustes necessários 
• Zoneamento ecológico, respeitando as aplicações regionais
• Elaboração e execução de projetos de derivação e contenção das águas dos rios Gurguéia, Parnaíba e 

outros.
• Campanhas de conscientização do reflorestamento das matas ciliares.
• Controle rigoroso ao uso dos agrotóxicos
• Transformação da bacia do rio Uruçuí Preto em áreas de reservas extrativistas.
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Saneamento Básico: 
Precariedade do 

Saneamento Básico

• Campanha de conscientização (promovidas pelos Estados, municípios, universidades etc.)
• Estabelecer estudo e modelo de saneamento básico adequado as peculiaridades da região.
• Sugerir aos municípios mais recursos destinados ao saneamento básico.
• Maior comprometimento com o poder público para com as questões relacionadas ao saneamento básico.

Crescimento Urbano 
Desordenado

• Viabilizar o ecoturismo, motivando a cuidar do meio ambiente
• Capacitação de gestores para ação de planejamento urbano (Universidade, APPM)
• Programa de valorização da vida no campo (Universidades, ONGs, Sindicato etc.)
• Planejamento urbano respeitando as individualidades de cada cidade
• Construção de uma rede de infra-estrutura básica nas áreas rurais (energia, escolas, saúde etc.)
• Reestrutura das Políticas Atuais de Programas Sociais (Benefício de bolsa escola, auxilia maternidade 

etc.)
• Política de manutenção do homem no campo em que atores sejam co-participantes na elaboração.
• Acompanhamento técnico para orientação de pequenos produtores (EMATER, Universidades).

Gestão:
A Ineficiência de 
instrumentos e 

instituições gestoras de 
políticas ambientais

• Criar políticas de educação ambiental;
• Capacitar professores (multiplicadores) para ministrar a desc. Educação Ambiental
• Eleger políticas comprometidas com a questão ambiental
• Formar parcerias com setor público com as ONGs
• Inserir as diversas instituições civil na causa ambiental
• Impor aplicação das leis ambientais (órgãos competentes)
• Reivindicar recursos junto aos órgãos públicos para implementar projetos de restauração e conservação 

do meio ambiente.
• Campanhas de conscientização

Falta de Política 
Especifica Direcionada 

para a região 
(Cerrado/Semi-Árido)

• Programa de apoio financeiro (Bancos) aos pequenos agricultores.
• Análise criteriosa da qualidade do solo (UESPI)
• Fontes geradoras de empregos e renda;
• Construção de depósitos de água / PCPR/DNOCS
• Reestruturação da EMATER
• Cursos profissionalizantes UESPI/EMATER
• Programa de resgate dos valores culturais.
• Interiorização dos programas de saúde pública;
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• Acompanhamento dos programas institucionais, sociedade civil.
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Dimensão: Desenvolvimento das Cidades

Matriz de Interação Causa/Efeito na Dimensão do Desenvolvimento das Cidades

Problemas Causa Problemas Centrais Problemas Efeito

• Falta de ação publica e investimento;
• Falta de definição e prioridade para área;
• Pouca ação em parceria.

Falta Saneamento básico (coleta 
insuficiente e destinação do 

lixo).

• Contaminação ambiental;
• Proliferação de doenças;
• Poluição do ar.

• - Falta de investimentos. Água não tratada. • - proliferação de doenças.

• - Falta de ação e investimento 
Governamental no campo e na cidade no 
setor habitacional.

Déficit habitacional.
• Aumento da criminalidade e prostituição;
• Aparecimento de favelas e cortiços.

• Má distribuição de renda;
• Falta de política para moradia popular;
•

Moradia de má qualidade.
• Má qualidade de vida;
• Proliferação de doenças.

• - Sistema educacional tradicional.
Programa de educação não 
forma consciência cidadã.

• Pobreza;
• Alienação.

• Investimento insuficiente;
• Improbidade administrativa.

Segurança: Estrutura física e 
humana insuficiente (cadeia,  

viaturas, armamento, 
contingente e formação).

• Aumento da violência;
• Péssimo atendimento a população.

• Falta de sinalização,conscientização, aos 
usuários;

• Policiamento com Blitz.
Desorganização do transito.

• Aumento de acidentes;
• Desrespeito aos usuários.

• Poucas indústrias;
• Falta de ações governamentais; Desemprego.

• Roubo;
• Violência;
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• Má distribuição de terras;
• Falta de desenvolvimento rural.

• Desigualdade Social;
• Pobreza;
• Crescimento da prostituição.

• Falta de uma política direcionada ao 
setor;

• Falta de Infra- Estrutura.
Falta de Lazer.

• Desestimulo dos jovens ao estudo e não 
integração;

• Consumo de drogas e prostituição infantil.
• Cultura política baseada clientelismo, 

concentração do poder, continuísmo, 
individualismo.

• Poder legislativo não atua com 
independência;

• Fragilidade das organizações da 
sociedade civil.

Concentração do poder no 
executivo.

• Não implementação/ elaboração de políticas 
publicas;

• Atrasa o desenvolvimento econômico e sócio – 
cultural;

• Rivalidade política exacerbada.

• Despreparo político e técnico dos 
gestores;

• Comodismo da população.

Inexistência de Planejamento 
Urbano.

• Ocupação desordenada do espaço urbano;
• Deficiência dos serviços básicos (água, energia, 

transporte, saúde, telefonia, moradia);
• Poucas comarcas na região;
• Distanciamento do poder Judiciário na 

relação com a população;
• Morosidade no andamento das ações 

judiciais.

Dificuldade de acesso a Justiça.

• Descrédito na Justiça e nas instituições públicas;
• Crescimento da impunidade;
• Sensação de desproteção/ Sentimento de injustiça;
• Sobrecarga na atuação do Ministério Público/ 

Funcionamento precário.

• - Falta de investimento e boa 
remuneração.

Segurança: falta de estrutura 
física, humana e logística com 
ênfase a questão da Mulher.

• - Aumento da criminalidade e corrupção;
• - Descrédito na policia/ medo.

• - Falta de recursos e ma aplicação dos 
mesmos;

• - Desinteresse dos gestores e da 
comunidade.

Lazer: falta e/ ou mal 
aproveitamento das estruturas 
físicas adequadas que atendam 

a todas as demandas.

• - Ociosidade;
• - Criminalidade;
• Falta de desenvolvimento físico e mental.

224



Conferências Cenários Regionais

• - Ausência de uma política voltada para o 
esporte.

Falta de estádios e centros 
esportivos.

• - Falta de desenvolvimento profissional e sócio- 
cultural.

• - Concentração de terras urbanas;
• - Ma distribuição de renda;
• - Êxodo rural;
• - Desemprego;
• - Ausência de política habitacional nas 

esferas de governo;
• - Burocracia na política de financiamento;
• - Ausência de equipamentos urbanos de 

infra- estrutura e serviços: calçamento/ 
esgoto/ água/ coleta e destinação do lixo/ 
praças etc.

Déficit habitacional;

Precariedade nas condições de 
moradias de pessoas de baixa 

renda.

• - Co-habitação familiar;
• - Ocupação de áreas impróprias para moradia;
• - Pessoas expostas a doenças/ epidemias;
• - Êxodo urbano.

• - Falta de vontade política;
• - Falta de união entre os gestores;
• - Falta de integração entre campo/ cidade;
• - Excesso de peso no transporte de 

cargas.

Precariedade da malha viária 
Estadual.

• - Degradação das estradas;
• - Encarecimento dos produtos agrícolas;
• - Desvio de rota;
• - Desgaste dos  veículos.

• - Planos Diretores ultrapassados;
• - Despreparo técnico e descompromisso 

político com o interesse coletivo dos 
administradores das cidades.

Inexistência de planejamento 
urbano.

• - Ocupação/ crescimento desordenado dos 
espaços urbanos;

• - Dificuldade de acesso a equipamentos 
comunitários/ serviços básicos e infra-estrutura 
provocando ma qualidade de vida.

• - Cultura política da não participação;
• - Ingerência política partidária na 

composição dos conselhos;
• - Gestores e Conselheiros não tem 

clareza do seu papel/ responsabilidades.

Atuação ineficiente dos 
Conselhos Gestores.

• - Desvio de finalidades e recursos;
• - Deficiência na execução dos serviços de políticas 

publica;
• - Manipulação dos recursos e das decisões 

(direcionamento).

• - Concentração do poder no executivo; Comarcas Municipais atuam • - Não priorização das reais necessidades da 
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• - Descompromisso dos vereadores com o 
interesse social;

• - Descumprimento da função 
fiscalizadora.

sem autonomia.
sociedade/ Políticas publicas ineficientes;

• - A pratica da corrupção e da improbidade 
administrativa.

• - Não existe comarcas instaladas nas 
cidades;

• - Não existe Juizados Especiais de 
Pequenas Causas instalados em todas as 
Comarcas;

• - As Comarcas não dispõem de 
Defensores Públicos;

• - Um Promotor atuando em varias 
Comarcas.

Difícil acesso a Justiça.

• - Descrédito na Justiça e nas Instituições Publicas;
• - Facilita a criminalidade e provoca a impunidade;
• - Sentimento de não garantia de direito e proteção;
• - Morosidade na tramitação dos processos 

judiciais.

• - Desconhecimento do Estatuto das 
Cidades por parte dos gestores e da 
população;

• - Não há implementação dos instrumentos 
de planejamento e gestão urbana 
existentes no Estatuto das Cidades.

•  

Inexistência de planejamento 
das cidades.

• - Aplicação inadequada dos recursos na 
construção de obras de Infra – Estrutura urbana;

• - Acidentes geográficos tais como: inclinações, 
desmatamento, deslizamento;

• - Dificuldade de acesso a serviços e equipamentos 
comunitários, escolar, postos de saúde, creches, 
áreas de lazer, bancos, correios, energia, água;

• - Ocupação desordenada dos espaços da cidade;
• - Degradação ambiental;
• - Condições insalubres de habitação.

• - Inexistência de programas habitacionais;
• - Concentração de terreno;
• - Falta de planejamento urbano;
• - Ma distribuição de renda.

Déficit habitacional.

• - Varias famílias morando numa mesma casa;
• - Problemas sociais (saúde, êxodo, etc.);
• - Mão – de – Obra desempregada;
• - Exclusão social.
•

• - Falta de Infra-Estrutura (coleta de lixo, 
saneamento básico, etc.); Condições Precárias de 

• - Falta de acesso aos serviços de Infra-Estrutura;
• - Deterioração do imóvel;
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• - Monopólio de cerâmicas;
• - Material de construção de baixa 

qualidade;
• - Mão-de Obra desqualificada.

Moradia.
• - Problemas de saúde;
• - Ma qualidade de vida.

• - Interferência de políticas partidárias;
• - Não há vontade política;
• - Descontinuidade das obras;
• - Falta de investimento (federal/ Estadual/ 

Municipal);
• - Ma qualidade da obras.

Precariedade da malha viária.
• - Não aproveitamento da produção regional;
• - Produtos mais caros;
• - Facilidade roubos e acidentes.

• - Descompromisso dos membros dos 
conselhos com o interesse publico;

• - Ingerência do administrador na 
indicação/ composição dos conselhos;

• - Despreparo/ desconhecimento da 
função e do papel dos conselheiros e do 
conselho;

• - Falta de estrutura para o funcionamento 
dos conselhos.

Atuação ineficiente dos 
conselhos de gestão.

• - Possibilita a permanência dos maus gestores no 
poder;

• - Inviabilizam a implementação dos programas, 
projetos federais nos municípios;

• - Favorece a pratica da corrupção na gestão 
administrativa;

• - Desvio de recursos e finalidade na execução de 
políticas publicas. 

• - Vontade política das autoridades/ 
governantes.

Falta estrutura humana e 
material, qualificação e 
incentivos a segurança.

• - Insegurança;
• - Violência;
• - Crime organizado;
• - Prostituição;
• - Abuso de menores;
• - Violência contra a mulher.

• - Falta interesse e priorização das 
autoridades e da sociedade quanto ao 
lazer.

Falta estrutura apropriada para a 
pratica de lazer.

• - Falta de socialização entre as pessoas;
• - Ociosidade;
• - Aumento do consumo de drogas.

• - Malversação do dinheiro publico; Falta investimento, estrutura e • - Desvio de conduta;
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• - Descaso dos governantes com o 
exercício da cidadania;

• - Desinteresse das autoridades 
municipais;

• - Falta de cobrança da sociedade.

incentivo para a pratica de 
esportes.

• - Auto – Estima em baixa.

• - Visão capitalista das instituições 
financeiras;

• - As instituições na pensam no social.
Falta atendimento bancário.

• - Falta de financiamento ao pequeno produtor;
• - Não manutenção da agricultura familiar;
• - Baixa produção.

• - Pouca disponibilidade de Juizes e 
Promotores para atender diretamente a 
população;

• - Pouca permanência de Juizes e 
Promotores nas comarcas;

• - Inexistência de defensores públicos nas 
comarcas;

• - Auto custo das taxas cobradas pelos 
cartórios;

• - Péssima estrutura física/ equipamentos 
dos fóruns e cartórios;

• - Numero de Juizes e Promotores 
inferiores ao numero de comarcas.

Dificuldade de acesso ao 
serviço da justiça.

• - Descrédito na Justiça e nas instituições publicas 
e privadas;

• - Potencializar a justiça pelas próprias mãos;
• - Favorece a violência e gera a impunidade;
• - Favorece a ação de falsos profissionais de direito;
• - Surgimento de organizações fraudulentas;
• - Morosidade na tramitação/ condução das ações 

judiciais;
• - Prejuízo na defesa e garantia de direitos/ 

interesse em discussão.

• - Cultura política baseada no clientelismo/ 
subserviência;

• - Despreparo dos dirigentes de entidades 
na área de gatão e planejamento;

• - Descumprimento dos objetivos e 
finalidades estatutárias.

Fragilidade das organizações da 
sociedade civil.

• - Manipulação político – partidária das 
organizações sociais/ populares;

• - Funcionamento interno desorganizado das 
entidades;

• - Perda dos espaços de participação na gestão 
democrática.
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Eixos e Ações Propostas para o Desenvolvimento das Cidades, nos Cerrados

Eixos Ações Propostas
Saneamento Básico • Construção de aterro sanitário;

• Aquisição de caminhão para coleta de lixo;
• Calçamento;
• Parceria entre Município/ Estado/ União. 
• Construção de estação de tratamento de água.

Habitação • Reforma agrária com condições de produção e comercialização;
• Financiamento e assistência ao homem do campo.
• Construção de casas populares para famílias de baixa renda;
• Programa de melhoria habitacional.
• - Políticas de habitação destinadas a pessoas sem renda e de baixa renda, na cidade e no campo;
• - Consórcios habitacionais, Caixa e Municípios (Auto construção/ mutirão);
• - Criação de núcleo de informação de como acessar os programas governamentais e não 

governamentais;
• - Incluir no orçamento em médio prazo projetos de estruturação das áreas urbanas dos municípios;
• - Agir em parceria, Município/ Estado.
• - Política de regulamentação fundiária;
• - Criação do Fundo Estadual de moradia popular.
• - Políticas com recursos direcionados a moradia;
• - Melhoria e construção de equipamentos de Infra-Estrutura;
• - Política de geração de emprego e renda.

Educação • Iniciar um processo de educação com qualidade e motivação, com valorização e capacitação do 
profissional;

• Adequação dos currículos a realidade local.

Segurança: • Promover formação;
• Exercer administração transparente, planejada aumentando e fiscalizando os investimentos.
• Fazer valer a aplicação das verbas publicas, intensificando a fiscalização e o controle;
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• Aumento de contingente.
• - Criar estrutura geral, efetiva e duradoura para manutenção da segurança da regional de Corrente.

Trânsito e Transportes • Implantação da sinalização de transito;
• Realização de campanhas educativas com blitz constantes;
• Policiamento ostensivo;
• Construção de rampas para acesso de Portadores de Deficiência Física a calçadas, praças e órgão 

públicos;
• - Política de transporte;
• - Pavimentação e sinalização;
• Fiscalização no peso das cargas.
• - Reforço da parceria entre as esferas do Poder;
• - Investimento na melhoria das estradas;
• - Consórcios inter municipais com concessão Federal e/ ou Estadual;
• - Fiscalização de modo geral (construção, uso...).

Desemprego. • Reforma agrária;
• Investimento na Infra – estrutura do Município;
• Eletrificação rural;
• Qualificação da mão- de – obra.

Lazer • - Construção de quadras esportivas nos bairros e implantação de políticas de apoio e incentivo ao 
setor.

• - Levar mais a serio a questão de que lazer é constitucional.
• - Criar mecanismos que incentivem a pratica de esporte e lazer;
• Aplicar os recursos devidos.
• - Buscar parcerias entre Municípios, Estado e Sociedade para criar condições para efetivação da 

pratica de lazer.
• - Fiscalizar a aplicação dos recursos públicos para que não haja desvio de finalidade;
• - Construção de espaços para a pratica de esporte.

Participação Popular e 
Conselhos de Gestão

• Realização de campanhas educativas, seminários, conferências, palestras sobre formação política 
visando a conscientização/ capacitação das lideranças comunitárias, populares e dos gestores;

• Articular/ Fortalecer as organizações da sociedade civil para reivindicar os espaços de participação 
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popular nas administrações municipais.
• - Desenvolver campanhas educativas voltadas para valorizar a formação da cidadania ativa;
• - Instituição de eleições diretas para composição dos conselhos;
• - Destinar recursos no orçamento destinados a estruturação dos conselhos;
• Desenvolver um programa de capacitação de conselheiros/ gestores.
• - Destinar recursos no orçamento para estruturar os conselhos;
• - Instituir indicações de conselheiros através do voto direto da comunidade;
• - Programas de capacitação dos conselheiros e gestores públicos para qualificar ações dos 

conselhos;
• - Instituir campanhas educativas voltadas para valorização/ formação para cidadania ativa.
• - Problema de formação política para lideranças e dirigentes comunitários;
• - Desenvolver campanhas de conscientização do verdadeiro objetivo e finalidade das organizações 

visando o resgate da autonomia das entidades;
• - Desenvolver programas de capacitação de dirigentes na área de gestão e planejamento.

Planejamento Urbano • Fortalecer as organizações civis em torno da valorização do direito de escolha (Voto);
• Instituir um programa de capacitação técnica em planejamento/ gestão urbana.
• Criação de Planos Diretores de acordo com o Estatuto da Cidade;
• Instituir um programa que promova capacitação de Gestores Municipais em Planejamento e Gestão 

Urbana.
• - Criação dos Planos Diretores onde não existe irrevisão de acordo com o Estatuto da Cidade onde já 

existe;
• - Desenvolver ações articuladas nos Municípios para divulgar o Estatuto da Cidade e capacitar 

gestores, lideranças da comunidade sobre Planejamento e Gestão urbana.
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Acesso à Justiça • Realizar concurso para promotor de Justiça, Juiz e Defensor Publico;
• Criação de Juizados especiais de pequenas causas em todas as comarcas;
• Criação e instalação de novas comarcas devidamente equipadas.
• - Campanhas educativas voltadas para valorização do direito de voto;
• - Iniciativa popular de Leis;
• - Ação articulada das entidades da sociedade civil e ministério publico para exigir o cumprimento da 

função fiscalizadora.
• - Criação/ instalação de novas Comarcas, devidamente equipadas e estruturadas;
• - Instituição de juizados de pequenas causas;
• - Concurso Publico para Defensoria Publica;
• Concurso Publico para promotores de Justiça.
• - Criação e instalação de novas comarcas devidamente equipadas;
• - Realização de concurso publico para Juizes, Promotores e Defensores Públicos;
• - Instalação de juizados de pequenas causas em todas as comarcas;
• - Redução das taxas cobradas pelos cartórios  e implantação de gratuidade para população carente;
• - Realizar concurso de capacitação em relações humanas para os servidores de cartório.

Serviços • - A instalação de postos avançados de atendimento bancário;
• - A instalação do banco da terra;
• - Promover uma política de redução de juros para o pequeno produtor.
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