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Por muito tempo o Piauí foi visto como um estado desti-

nado ao insucesso e à pobreza. Essa é uma imagem que, 

felizmente, ficou no passado. A realidade nos indica outro 

caminho, os números nos mostram outro destino: somos 

um lugar que se redefine como projeto de Estado, se reno-

va como perspectiva coletiva e se revigora como espaço 

social e econômico inevitavelmente destinado a desfrutar 

de dias cada vez melhores.

Se antes éramos olhados pelas desditas – visto como pior 

em quase tudo – hoje somos enxergados precisamente 

pelo oposto: pelos bons resultados e pelo horizonte largo 

que somos capazes de oferecer. Os bons números: temos 

alcançado os melhores índices de crescimento anos segui-

dos; somos o Estado menos violento e com menor crimi-

nalidade do Brasil; temos a maior e mais produtiva frontei-

ra agrícola disponível do território brasileiro; a maior área 

de expansão mineral do país; e o IDEB nos coloca como 

um dos dois estados que mais cresceram na qualidade da 

educação pública.

“
Somos um lugar que se 
redefine como projeto 

de Estado, se renova 
como perspectiva 

coletiva e se revigora 
como espaço social e 

econômico. 

Os largos horizontes se apresentam na forma de uma 

soma: potencial natural mais ações estratégicas, redimen-

sionando toda essa possibilidade e transformando pers-

pectiva em realidade. Ou, dito de outra forma: agregamos 

às nossas potencialidades um projeto de Estado calcado 

em estratégias bem definidas que se conectam e dão sus-

tentação ao grande objetivo de nossa gestão, que é trans-

formar o Piauí, social e economicamente.

Queremos e podemos ser um estado forte. E estamos ca-

minhando de forma acelerada para cumprir esse objetivo.

Começamos a transformação pelo dever de casa, reor-

denando a administração pública, organizando e fazendo 

interagir todas as unidades gestoras. Isso foi possível por-

que adotamos um modelo de gestão pautado em planeja-

mento que estabelece metas, cria as condições para que 
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sejam executadas e cobra os resultados. Reforçamos os 

mecanismos de controle, permitindo uma ação preventiva 

que evita o desperdício do dinheiro público, gera econo-

mia e otimiza a capacidade de ação do governo. Adotamos 

uma gestão absolutamente transparente em que a socie-

dade ao mesmo tempo vigilante e partícipe das ações do 

governo.

os resultados são gratificantes e bem visíveis.

Veja-se o caso da dívida: tínhamos uma dívida antiga intra-

limite a juros proibitivos, às vezes superiores a 16% ao ano 

consumindo a cada mês mais de R$ 40 milhões apenas 

com o serviço – uma relação cruel em que pagávamos 

muito e não diminuíamos o endividamento. Conseguimos 

concretizar uma operação de crédito junto ao Banco Mun-

dial, com juros de 1% ao ano. Esse dinheiro nos permitiu 

pagar a dívida de curto prazo, numa troca muito vantajo-

sa para o Estado: assumimos compromissos a juros bem 

mais baixos, pagando uma dívida que era extorsiva.

Tem mais. Estamos reduzindo a nossa dívida consolidada, 

no comparativo com as Receitas Correntes Líquidas. Em 

2005, a dívida correspondia a 109,4% das Receitas; em 

2012, corresponde a apenas 45,9%. Agora estamos con-

cretizando uma nova operação, já devidamente aprovada 

pela Assembleia Legislativa, que resultará ao final em um 

aporte de R$ 624 milhões, recursos do Proinveste também 

subsidiados.

Os números são claros: temos um Piauí com finanças mui-

to mais equilibradas e maior capacidade para investir. Em 

2012, investimos mais de R$ 615 milhões, concretizando 

uma sequência de aumentos nesse quesito. O melhor é 

que mais de um terço desse valor corresponde a investi-

mento próprio. Se em 2011 fechamos as contas com cer-

ca de R$ 109 milhões de investimentos com dinheiro do 

Tesouro Estadual, em 2012 fizemos um aporte de R$ 219 

milhões de recursos próprios.

estamos investindo em todos os setores.

Conseguimos aperfeiçoar a máquina administrativa, dando 

um novo passo no propósito de dotar o Piauí de uma estru-

tura administrativa cada vez mais eficaz, capaz de fazer o 

Estado andar mais rápido. A gestão fiscal se modernizou e 

os resultados podem ser vistos no incremento da arreca-

dação, que em 2012 ficou 15% maior que no ano anterior. 
Governador Wilson Martins e Fernanda Pereira, em Landri Sales.
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Isso tudo sem pressionar ou perseguir o contribuinte.

O desempenho na área fiscal foi fundamental para o esta-

do manter as contas em ordem, mesmo com a queda nas 

transferências constitucionais (FPE), diante dos ajustes – 

por exemplo, na forma de desoneração do IPI em diver-

sas linhas de produtos – que o governo federal teve que 

empreender para manter a economia aquecida, atenuan-

do os efeitos da grave crise europeia. Só assim podemos 

apresentar resultados tão vistosos, fazendo com recursos 

próprios um conjunto de obras e serviços imprescindíveis 

para as transformações que estamos promovendo.

As conquistas de uma gestão planejada e bem direcionada 

estão em toda parte. Na segurança, temos mais policiais 

nas ruas, com a convocação de 148 soldados aprovados 

no último concurso; temos também câmeras de vigilância 

na capital e no interior e delegacias e quartéis mais pre-

parados. O Ronda Cidadão, que marca uma nova relação 

das forças policiais com a população, está em toda a ci-

dade de Teresina e também em Picos e Parnaíba. Ainda 

neste primeiro trimestre, chega a Floriano e Piripiri, numa 

antecipação das metas estabelecidas. A ênfase no policia-

mento inteligente vem garantindo que a Polícia se antecipe 

às ações dos bandidos, impedindo crimes e ampliando a 

segurança.

Na Saúde, a gestão profissionalizada dá frutos fantásticos. 

Os hospitais regionais ganharam novas instalações e equi-

pamentos, além de contar com novos serviços que trazem 

maior resolutividade. Vale destacar o atendimento ortopé-

dico, que reduziu substancialmente o envio de pacientes 

para Teresina. A melhoria salarial – com aprovação dos 

Planos  de Carreira Médica e dos servidores não-médicos 

da saúde – e a valorização do plantão dos profissionais 

de saúde asseguram o funcionamento pleno dos hospitais, 

uma garantia de que o cidadão vai encontrar atendimento 

de qualidade em qualquer momento do dia.

“

Os números são claros: 
temos um Piauí com 
finanças muito mais 
equilibradas e maior 
capacidade para investir.

Nesse aspecto, vale notar o que aconteceu no carnaval 

do ano passado. Sabemos que o carnaval costuma ge-

rar maior demanda e maior pressão sobre o atendimento 

de emergência. Mas a maior resolutividade dos hospitais 

regionais permitiu que a grande maioria dos piauienses 

pudesse ter um atendimento adequado sem sair de sua 

cidade. O movimento no Hospital de Urgência de Teresi-

na é revelador dessa mudança: da sexta-feira anterior ao 

carnaval até a quarta-feira de cinzas, em 2012, de todos 

os hospitais regionais foram enviados para o HUT apenas 

40 pacientes.

O setor educacional ganha especial atenção. A Universida-

de Estadual do Piauí traduz bem esse nosso compromisso: 

em dois anos, o orçamento cresceu cerca de 80%, quatro 

vezes mais que a média do orçamento geral do Estado. A 

Uespi ganhou novas instalações e laboratórios. Também 

realizamos concurso para técnicos administrativos (240) 

e para professores (199) e investimos na pesquisa, com a 

concessão de bolsas através da Fapepi. Tudo isso tem um 

grande impacto na qualidade do ensino e na formação dos 

novos talentos. O concurso de professores elevou a titula-

ção docente, já que dos 199 contratados 35 são doutores, 

133 mestres e 31 especialistas. Hoje a Uespi conta com 

797 docentes efetivos, que pela primeira vez na história 

superam os temporários. Além disso, os servidores técni-

cos passaram a contar com um plano de carreira.

No Ensino Fundamental e Médio, a grande revolução se faz 

através da escola de tempo integral, que qualifica o ensino, 

amplia o espaço de aprendizado e socialização e melhora o 

desempenho dos alunos. No ano passado, 181 escolas já es-

tavam integradas ao Mais Educação, número que passa a 230 

neste início de 2013 e deverá chegar a 350 até o começo de 

2014. O ensino com mediação tecnológica é outro recurso na 

construção de uma boa educação pública: através do sistema 

de teleconferência interativa, o governo está levando ensino 

de qualidade a toda parte do Estado. Com a preocupação de 

formar bem nossa juventude para o mercado de trabalho, o 

governo investe no ensino profissional, que já conta com 22 

mil alunos e deve ampliar esse número em mais 10 mil matri-

culados. Tanto investimento gera resultados imediatos, como 

demonstra o último exame do IDEB, em que o Piauí foi um 

dos estados que mais evoluiu e a rede estadual de ensino 

antecipou metas: alcançamos agora índices que deveriam ser 

registrados apenas em 2017, no caso das séries iniciais.

Ainda na educação, estamos investindo na construção de 

60 novas quadras poliesportivas e no transporte escolar, 
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fazendo parceria com os municípios e adquirindo novos 

ônibus para transporte de alunos e bicicletas que serão 

distribuídas entre os matriculados na rede estadual de en-

sino. O esporte ganha mais força no nosso governo, com o 

apoio na formação de novos talentos. Um exemplo desse 

empenho é a parceria que fizemos com a judoca Sarah Me-

nezes, para o funcionamento do seu Centro de Treinamen-

to. Lá, estudantes da rede pública terão a oportunidade 

de praticar o judô, e praticar em alto nível, na companhia 

de uma campeã olímpica. Também estamos fortalecendo 

as competições estaduais e incentivando a participação de 

atletas piauienses nas competições nacionais.

Como o esporte, a cultura tem um papel de destaque no 

entretenimento do povo e na formação de cidadãos mais 

fortes, com atitudes mais proativas. Por isso, nosso gover-

no tem dado apoio aos principais eventos culturais, seja o 

tradicional Encontro de Folguedos, seja ainda o apoio ao 

Salão do Livro e manifestações da Semana Santa em di-

versas cidades do Piauí. O setor cultural tem participação 

importante em promoções como a Cachaça Fest, Festa 

do Bode, Festival da Rabeca, Festa da Uva e o Festival 

de Inverno de Pedro II, que se notabiliza pela qualidade da 

música e o estímulo ao turismo

Ainda no turismo, pudemos dar novo ritmo ao setor, espe-

cialmente com a promoção de nossos atrativos. Os resul-

tados estão aparecendo e hoje Barra Grande é apresenta-

da ao mundo como uma das atrações turísticas de maior 

beleza do país. O último réveillon foi um demonstrativo do 

Tanto investimento gera 
resultados imediatos, 

como demonstra o último 
exame do IDEB, em que o 
Piauí foi um dos estados 

que mais evoluiu“
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que é o Piauí como destino turístico, com a presença no 

litoral de visitantes de todo o país. Outros investimentos – 

como o acesso à Serra da Capivara e Serra das Confusões 

– dão impulso ao setor. A inauguração ainda este ano do 

terminal de passageiros do aeroporto de São Raimundo 

Nonato é outro fato importante, um marco para o turismo 

regional.

No Meio Ambiente, atuamos na preservação dos recursos 

naturais e na recuperação de áreas degradadas. Vale des-

tacar a delimitação do Parque das Nascentes do Parnaíba 

e a fixação de dunas na Lagoa do Portinho e Ilha Grande. 

Na segurança hídrica, a adutora de Piaus está pronta e já 

cuidamos do projeto para Piaus II/Bocaina, fundamentais 

para atender a área crítica do semiárido. Nosso empenho 

busca garantir bem-estar para nossa gente.

As obras de infraestrutura vão muito além do setor hídri-

co, porque o desenvolvimento do nosso Estado exige es-

tratégias que se completam e aceleram nosso crescimen-

to. Basta ver o trabalho que temos feito na melhoria das 

estradas: hoje temos as melhores estradas do Nordeste, 

com asfaltamento de mais de 1.800 km de rodovias em 

2011 e 2012. Ano passado, inauguramos trechos impor-

tantíssimos, como a ligação Floriano-Canto do Buriti-São 

Raimundo Nonato e anéis viários em cidades como Uruçuí 

, Inhuma e Queimada Nova. Em Floriano entregamos o 

aeroporto e o asfaltamento de diversas ruas, assim como 

o acesso ao Morro do Gritador, em Pedro II.

Há muito mais também nesta área. Já asfaltamos quase 

metade do trecho Gilbués-Santa Filomena, que resga-

ta uma dívida com a região sul do estado e fortalece a 

vocação produtiva dos cerrados. Autorizamos a primeira 

fase da Transcerrados e agora conseguimos da presidente 

Dilma Rousseff o compromisso de construção da segunda 

etapa. Essa é uma obra fundamental para deslanchar de 

O grave problema da 
mobilidade urbana 
está sendo enfrentado 
por nosso governo, em 
Teresina e em diversas 
cidades do interior.

“

uma vez por todas o desenvolvimento do agronegócio no 

Estado.

O grave problema da mobilidade urbana está sendo en-

frentado por nosso governo, em Teresina e em diversas 

cidades do interior. Estamos tirando do papel intervenções 

viárias em Parnaíba, Picos, Campo maior, Oeiras, Altos, 

Barras, Bom Jesus, Luzilândia, Esperantina, São João, São 

Raimundo Nonato, Canto do Buriti e várias outras cidades. 

Em Teresina, estamos empreendendo o maior pacote de 

obras de mobilidade urbana da história. Já construímos a 

ponte do Mocambinho e a obra do Rodoanel está a pleno 

vapor. A nova ponte da av. Frei Serafim começa a se tor-

nar realidade, ao mesmo tempo em que lançamos o edital 

para a duplicação das BRs 316 e 343, que vai dar um novo 

perfil urbano à cidade e mais conforto aos que vivem na 

capital. Também foi lançado o edital para a construção do 

viaduto da Miguel Rosa Sul, junto ao Pavilhão de Eventos, 

e estamos concluindo os projetos para dois viadutos na av. 

João XXIII, no balão do São Cristóvão e no cruzamento da 

Av. Nossa Senhora de Fátima. Temos programada ainda 

a construção da nova ponte Wall Ferraz, na Ilhotas, e a 

duplicação da estrada da Usina Santana, criando uma liga-

ção entre Zona Leste e Rodoanel. Para completar, vamos 

investir R$ 130 milhões na modernização e expansão do 

Metrô.

As obras em Teresina alcançam outros setores, como o 

de lazer, em que se destaca a Potycabana. O novo Centro 

de Eventos, uma arena à altura do potencial da capital, vai 

ser licitado em breve, e as obras da Nova Maternidade 

começam ainda este semestre. No setor de abastecimento 

d’água e saneamento, estamos fazendo investimento de 

R$ 225 milhões, na troca de tubulação e na ampliação da 

rede de esgotamento – que passará de 16% para 55% de 

cobertura na capital. Em todo o Estado, mais de 30 mil 

moradias populares foram contratadas em 2011 e 2012, 

cerca de metade em Teresina.

Com tanta obra em andamento, não é de admirar que a 

construção civil seja a grande geradora de novos postos 

de trabalho no Estado. Também não é casual que o Piauí 

seja um campeão na geração de emprego: em 2012 foram 

mais de 13 mil novos postos de trabalho com carteira as-

sinada, um marco sobretudo em um ano de muitas dificul-

dades, seja pela crise econômica mundial, seja pela grave 

seca que afetou nosso Estado.
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É igualmente ilustrativo que, mesmo diante da maior seca 

dos últimos 50 anos, o Piauí não tenha visto flagelados pe-

las cidades, esmolando comida ou assediando o comércio. 

isso se deve a quatro fatores: os programas de proteção 

social, o inegável fortalecimento da infraestrutura hídrica, 

os investimentos diretos do governo do estado (com re-

cursos do Tesouro) e as ações emergenciais implementa-

das pelos governos federal e estadual.

Entre as ações emergenciais, podemos enumerar, entre 

outras, a antecipação e ampliação do seguro garantia sa-

fra, criação do Bolsa Estiagem, implantação de um pro-

grama de distribuição de água e a abertura de crédito sub-

sidiado através do BNB e do Banco do Brasil, que juntos 

somam contratos de quase R$ 4 bilhões. Ao mesmo tempo 

estamos empreendendo ações de longo prazo, preparan-

do-nos para enfrentar futuras secas – como a conclusão 

da adutora de Piaus ou a autorização do governo federal 

para a construção de barragens como Milagres e Castelo.

Tudo isso está possibilitando uma extraordinária transfor-

mação no campo, somando-se a intervenções que forta-

lecem a infraestturura produtiva. Ações que valorizam os 

arranjos produtivos locais garantem o retorno ao pequeno 

produtor, como é o caso do programa de aquisição de ali-

mentos, que injetou R$ 18 milhões na economia rural. A 

atividade produtiva no campo se torna mais forte através 

de iniciativas como a distribuição de patrulhas mecaniza-

das, instalação de microssistemas de irrigação e o progra-

ma água para todos. Também é importante o combate à 

aftosa, que reanima a pecuária e dá novo ritmo ao setor. 

É uma mudança que certamente dará novo salto este ano, 

quando deveremos passar à condição de área livre da af-

tosa com vacinação.

O resultado de tudo o que fazemos é um só: estamos 

construindo um novo Piauí, mais próspero, mais sólido, 

mais justo. O crescimento do PIB traduz a prosperidade, 

assim como a infraesturura produtiva e social revelam a 

faceta mais sólida de um Estado preparado para o futuro. 

A distribuição de riquezas mostra um Piauí mais justo. Em 

apenas dois anos, reduzimos a pobreza extrema de 22% 

para 8% dos piauienses. Criamos o programa Mais Viver, 

que se alinha com o Brasil Sem Miséria no esforço de in-

cluir pessoas. Até o final de 2014, queremos zerar a pobre-

za, no maior processo de inclusão social e distribuição de 

renda da história do Brasil.

Esta é a razão de todo o nosso trabalho: crescer, cres-

cer muito e rapidamente porque o Piauí tem pressa. Mas 

crescer levando riqueza para o maior número possível de 

piauienses. Nosso trabalho olha a realidade de hoje, ofere-

cendo novas oportunidades para nossa gente. E olha para 

o futuro, criando as condições para um salto ainda maior, 

fazendo o Piauí cumprir o grande destino que seu potencial 

permite e que o trabalho do governo e do povo tornam 

realidade.

Vamos seguir com essa luta, certos de que nosso Estado 

está caminhando para um destino mais grandioso, do qual 

é plenamente merecedor.
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O resultado 
de tudo o que 

fazemos é um 
só: estamos 

construindo 
um novo 

Piauí, mais 
próspero, 

mais sólido, 
mais justo. 

“
WILSON MARTINS

Governador do Piauí
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UM NOVO
PIAUÍ,
MELHOR
E PARA
TODOS
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Crescer. E crescer distribuindo riqueza. Esse é o resumo 

do desempenho do Piauí nestes últimos anos, levando o 

Estado para uma nova realidade que chama a atenção do 

Brasil. Há uma mudança inclusive no olhar destinado ao 

Piauí. Não cabe mais a velha rotina a que o estado esteve 

submetido décadas a fio, em que cada nova notícia sobre 

nossa terra na grande imprensa brasileira carregava uma 

piada ou um dado desabonador. Essa rotina virou pelo 

avesso nos últimos tempos, quando o Piauí se tornou cada 

vez mais tema de grandes reportagens da mídia nacional e 

também de importantes veículos internacionais. A novida-

de é o tom positivo, às vezes eloquente. 

Para a revista Veja, por exemplo, o “Piauí é a bola da vez”, 

pelos investimentos que tem feito em infraestrutura, pelos 

empreendimentos que chegam e sobretudo pelo potencial 

que tem em áreas tão vitais para o planeta, como a produ-

ção de alimentos. O mesmo otimismo pode ser encontrado 

na IstoÉ Dinheiro Rural, onde a Terra Querida é festejada 

como uma espécie de novo Eldorado. O título já diz tudo: 

“O horizonte dos novos desbravadores”. No O Globo o de-

sempenho da educação pública piauiense – com ênfase no 

sucesso de Cocal dos Alves – rendeu reportagem especial 

que ganhou até prêmio. Na Folha de S. Paulo, no Estado 

de S. Paulo e no Valor Econômico, matérias deste início 

de 2013 destacaram o enfrentamento à miséria que fez 

do Piauí o mais espetacular caso de inclusão de pessoas.

Matérias festejando o potencial, o acelerado crescimento 

ou as belezas do Piauí também ganharam as páginas de 

grandes publicações especializadas, como a revista TAM 

nas Nuvens e o site Glamurama. E também de prestigiosos 

veículos mundiais, como a The Economist, que destinou 

ao Estado duas páginas que correram o mundo. O Piauí 

foi tema das grandes reportagens especiais de programas 

como Globo Repórter, SBT Repórter, Câmera Record, Ca-

nal HBO internacional e portais especializados em negó-

cios como o Marcopolis.net, além do The New York Ti-

mes e a revista Financial Time, uma espécie de bíblia dos 

negócios planetários. Em 2012, o Piauí virou cenário de 

novela (Cheias de Charme, na Rede Globo), com um en-

foque absolutamente positivo, gerando grande interesse 

sobre o Piauí. Até mesmo a homenagem que o governo do 

Estado fez nos 160 anos de fundação de Teresina, com a 
campanha the amo, gerou inserção positiva, comparan-
do-se a iniciativa com ações semelhantes em Nova Iorque 
e Amsterdã.

Tanto interesse que o estado produz certamente dá razão 
ao título da reportagem da Veja: o Piauí decola. Decola 

mesmo, e a toda velocidade.
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Estratégias integradas para
crescer mais

O Piauí precisa crescer, mas precisa crescer sobretudo 

de maneira consistente e permanente. Para alcançar esse 

propósito, o governo do estado adotou ainda em 2011 um 

conjunto de estratégias que se integram no objetivo final 

de transformar o Piauí econômica e socialmente.

Essas estratégias conformam o grande projeto de Estado 

que buscamos, e passam pelo fortalecimento da infraes-

trutura produtiva e social, a oferta de bons serviços públi-

cos e uma gestão administrativa capaz de responder às 

demandas da sociedade em seus diversos aspectos. No 

que diz respeito à própria gestão pública, a máquina ad-

ministrativa do Estado vem se mostrando cada vez mais 

eficiente, tornando real o princípio de fazer mais com me-

nos. Essas mudanças implicaram a profissionalização da 

gestão, definição de metas e avaliação de resultados, além 

da oferta de serviços essenciais (como saúde, educação e 

segurança) que garantem melhor qualidade de vida para 

o povo e tranquilidade para os que desejam investir aqui. 

Quanto à infraestrutura social, há investimento forte em 

novos hospitais e melhoria dos já existentes: claramente, 

há mais resolutividade e melhor atendimento.

O setor de segurança avança com novas delegacias, novos 

quartéis e equipamentos que melhoram o trabalho poli-

cial e levam mais tranquilidade para a população. E a área 

de educação passa por uma verdadeira revolução através 

do ensino de tempo integral, a mediação tecnológica, que 

amplia o alcance da formação de qualidade, e importante 

ênfase no ensino profissional que qualifica para o mercado 

de trabalho. O resultado desse esforço já se revela com 

toda força: segundo o resultado do IDEB, o Piauí foi um dos 

dois estados que mais evoluiu na educação pública.

A infraestrutura produtiva é condição necessária para dar 

suporte às estratégias de desenvolvimento nas diversas 

áreas. Um bom exemplo é o agronegócio, notadamente a 

Teresina inteira se mobilizou e abraçou a campanha do Governo, que conclamava todos a declarar seu amor pela cidade.
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plantação de grãos e a implantação de agroindústrias na 

área dos cerrados, onde os canais de transporte para es-

coamento da produção têm papel fundamental. A resposta 

do governo foi dada através do asfaltamento das rodovias 

que ligam os principais municípios da região e a implanta-

ção de novos corredores que antes mal existiam, como a 

ligação entre Gilbués e Santa Filomena, obra que está a 

pleno vapor. Agora, com recursos próprios, o governo do 

Estado vai tornar realidade o primeiro trecho da Transcer-

rados e conseguiu a garantia do governo federal de que a 

segunda etapa será realizada com recursos da União. Des-

de 2011, o governo do Estado elegeu seis eixos de atuação 

mais direta visando a atração de novos empreendimen-

tos para o Estado: agronegócios, que se vale do potencial 

dos cerrados e dos arranjos produtivos locais; o turismo, 

tanto na versão popular como de negócios; a mineração, 

com três grandes atrativos (ferro, níquel e gás natural); a 

indústria da transformação, especialmente na Grande Te-

resina; os serviços especializados, com ênfase nos cluster 

de saúde e educação na capital; e a ZPE, que fortalece a 

estratégia de inserir o Piauí nos mercados globais.
As novas estradas do Estado ganharam asfalto duplo
e de qualidade.
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A promoção do Estado faz o Brasil voltar os olhos para 

nossa terra.  E ao despertar tanto atenção, o Piauí vai 

construindo um novo destino, convertendo-se  na área 

mais cobiçada do país para aqueles que buscam grandes 

oportunidades.

Os investimentos realizados pelo governo ou aportados 

pela iniciativa privada vão gerando uma nova realidade, 

com PIB crescente e inclusão de pessoas. Se há apenas 

dois anos mais de um quinto dos piauienses (22%) esta-

vam abaixo da linha de pobreza, hoje esse índice não che-

ga a 8%, mudança que levou cidadania a cerca de 400 mil 

pessoas, que por sua vez se somam a outros 600 mil que 

na década passada alcançaram a condição de cidadãos e 

consumidores – portanto, donos de uma vida mais digna. 

Quanto ao PIB, os dados do IBGE indicam que a soma de 

nossas riquezas em 2010 já chegava a R$ 22 bilhões. As 

projeções indicam que em 2012 superamos a marca de   

R$ 25 bilhões. Os números apontam para um acentuado 

crescimento da renda per capita: de R$ 7.072 (em 2010) 

para uma projeção de quase R$ 8 mil em 2012.

O futuro que se está construindo a partir das ações hoje 

realizadas aponta para perspectivas fabulosas. Um bom 

exemplo é a projeção para os próximos 5 anos de um in-

vestimento de R$ 8 bilhões da iniciativa privada apenas 

nos empreendimentos incentivados pelo governo. Os in-

vestimentos governamentais devem implicar em outros 

R$ 5 bilhões, no mínimo, em uma soma que chega aos 

R$ 13 bilhões, equivalente à metade do nosso PIB atual. 

Somente em 2013 o governo do Estado prevê investir – 

através de recursos próprios, operações de crédito ou 

transferências voluntárias – cerca de R$ 2 bilhões, volta-

dos especialmente para obras de infraestrutura produtiva 

e social, fundamentais para o grande salto que o Piauí está 

realizando.

Vale notar que esse cálculo não contabiliza negócios que 

ainda não estão definidos mas que se mostram no hori-

zonte com importante viabilidade. É o caso da exploração 

de gás e petróleo: a Agência Nacional de Petróleo pro-

gramou para maio de 2013 o leilão de 20 novos lotes na 

Bacia Sedimentar do Parnaíba, sendo 13 no Piauí e 7 no 

Maranhão. No Piauí, os 13 lotes representam uma área de 

22 mil km2, o que corresponde a quase 20% de toda a área 

a ser leiloada pela ANP em todo o Brasil.

O leilão dos lotes para exploração de gás e petróleo tende 

a marcar uma nova era na economia do Estado, diante dos 

indícios seguros de grandes reservas que certamente vão 

produzir grandes investimentos das vencedoras da dispu-
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ta. Mas já olhando a realidade de hoje, em 2012 foram 

anunciados diversos novos negócios, onde três se desta-

cam. O maior desses empreendimentos a desembarcar no 

Piauí foi através da Terracal, grupo que vai investir cerca 

de R$ 1,5 bilhão em uma unidade agroindustrial com ativi-

dades nos municípios de Guadalupe, Floriano, Jerumenha 

e Marcos Parente. A Terracal, que já recebeu o licencia-

mento ambiental e começa agora a fase de instalação, vai 

plantar cana de açúcar, tomate e cacau, e terá uma uni-

dade industrial para produção de açúcar e etanol e outra 

para pasta de tomate, além do beneficiamento de mais 

de 10 toneladas/ano de cacau. Na fase de implantação do 

projeto, serão gerados 3.596 empregos, e 3.488 empregos 

diretos quando o empreendimento estiver funcionando. 

Outra empresa que chega é a Tomazini, grupo que vai se 

instalar na região Sul do estado para plantação e benefi-

ciamento de grãos, bem como implantação de granja e de 

um frigorífico com capacidade para abater 200 mil aves 

por dia. A Tomazini é uma das empresas que dão forma 

ao polo de produção de proteína animal estimulado pelo 

governo, onde também figuram empreendimentos como 

o da Canel, que já planta grãos e agora vai instalar uma 

planta industrial para beneficiamento da produção. Todas 

essas três empresas têm em comum a perspectiva de 

uso da produção de grãos dos cerrados para atividades 

agroindustriais com valor agregado. Todas também olham 

a infraestrutura em construção, entre elas a Transnordes-

tina, que levará os produtos made in Piauí para os merca-

dos do mundo inteiro.
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Os novos empreendimentos também chegam ao cinturão 

industrial da grande Teresina, como é exemplo a Dudico, 

que se instalou em 2010 e já promoveu a primeira expan-

são de sua planta industrial, praticamente dobrando a área 

de abate de aves. Outras empresas se comprometem com 

a Zona de Processamento de Exportação de Parnaíba. E 

há a Suzano, que está em processo de instalação: já tem o 

maior viveiro de eucaliptos do mundo instalado em Mon-

senhor Gil e amplia – por iniciativa própria ou em parceria 

com terceiros – a área plantada. Somente a Suzano pro-

jeta um investimento de R$ 4 bilhões para os próximos 

quatro anos.

Todas essas ações são reflexo das ações que geram maior 

desenvolvimento do Estado e também reforçam a tendên-

cia de crescimento, apontando para uma onda ainda mais 

forte de desenvolvimento do Piauí nos próximos anos. 

Não por acaso somos o estado campeão na geração de 

emprego, onde tem especial destaque a indústria da cons-

trução civil.

Os dados do Ministério do Trabalho para o período de ja-

neiro a novembro de 2012 indicam que o Piauí registrou 

um crescimento de 5,19% na geração de empregos com 

carteira assinada. Ao todo, foram 106.393 contrata-

ções contra 93.308 desligamentos, com um saldo 

positivo de 13.086 empregos formais. O setor de 

construção civil foi o que mais cresceu, com va-

riação positiva de 13,18%. O aquecimento desse 

segmento traduz o investimento do governo 

em obras de infraestru-

tura e também da política habitacional, que vem tendo 

forte impacto no Piaui. Vale notar que em 2011 e 2012, os 

contratos para construção de casas populares com recur-

sos da Caixa contabilizam 30.001 unidades.

O esforço para dar maior participação da economia 

piauiense nos mercados globais se reflete no crescimen-

to das exportações. Em 2012, as vendas para o 

exterior cresceram 36%, com 

n e g ó c i o s 
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de US$ 225,72 milhões, correspondendo a cerca de R$ 

459,3 milhões no câmbio atual. Em 2011, as exportações 

tinham somado US$ 164,34 milhões (R$ 334,4 milhões), 

conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-

terior. O volume de produtos comercializados chegou em 

2012 a 281 mil toneladas, bem acima das 205 mil toneladas 

do ano anterior. 

A soja foi o principal item da pauta de exportação, respon-

dendo por 64,5% do valor comercializado. A expressiva 

participação da soja nessa estatística é consequência de 

uma outra realidade: o crescimento da produção agrícola, 

especialmente nos cerrados. Vale notar que 2012 foi um 

ano absolutamente atípico, com uma forte seca que afetou 

diretamente mais de um terço dos piauienses, com perda 

praticamente total da safra no semiárido e perdas signifi-

cativas nos rebanhos. 

Colheita de soja nos Cerrados
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Apesar disso, os cerrados registraram a maior safra de 

todos os tempos. E a soja responde por quase metade dos 

grãos colhidos no Estado. Com os novos investimentos 

feitos na área – especialmente estradas – e o trabalho de 

regulamentação fundiária que está em curso, a perspec-

tiva é que os cerrados piauienses deem um grande salto 

de produção nestes próximos anos, com reflexo direto na 

qualidade de vida dos piauienses. 

Atualmente, o Piauí é o terceiro maior produtor de grãos 

do Nordeste, atrás apenas de Bahia e Maranhão. Mas nos-

sos cerrados são considerados a principal fronteira agríco-

la, com mais de 5 milhões de hectares ainda inexplorados 

e com registro de índices de produtividade maiores que 

em qualquer outro estado, especialmente em milho, algo-

dão e soja.

Os números das finanças estaduais também refletem esse 

bom momento, aliado a uma gestão com estratégias caras 

e direcionadas a otimizar os recursos públicos. Um dado 

tradutor dessa eficiência administrativa é a relação entre a 

dívida do Estado e as Receitas Correntes Líquidas.

Em 2005, o estoque da dívida era superior às RCL. Na 

prática, se o estado se dispusesse a destinar suas recei-

tas apenas para o pagamento da dívida, não seria possível 

porque o débito era maior, exatos 109,44%. Há uma mu-

dança radical quando se observa os dados referentes a 

2012: a dívida corresponde a menos da metade das recei-

tas correntes líquidas (exatos 45,94%), o que revela um es-

tado muito mais equilibrado em suas finanças e com pers-

pectivas bem mais amplas para realizar os investimentos 

que promovem o desenvolvimento do Piauí.

Uma das ações fundamentais do governo do Estado em 

2011 e 2012 foi precisamente a respeito do endividamen-

to do Estado. Após medidas de ajustes que equilibraram 

as contas, o Piauí pode buscar operações de crédito: uma 

junto ao Banco Mundial ( já concretizada) e outra junto ao 

BNDES – ambas com juros baixos, que no caso do contra-

Colheita do algodão no Sul do Estado.
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to com o Banco Mundial é de 1% ao ano. Essa operação, 

no valor de 350 milhões de dólares, teve como objetivo 

a modernização da gestão, o desenvolvimento verde e a 

qualificação da educação. Aí se inclui o pagamento anteci-

pado da antiga dívida que, com juros que chegavam a 16%,  

estrangulava as finanças do Estado. 

Em 2012, os repasses do Fundo de Participação dos Es-

tados (FPE) foram menores que em 2011. Apesar disso, 

o Piauí conseguiu ampliar o valor destinado aos investi-

mentos, superior a R$ 615 milhões. O mais significativo é 

que cresceram sobretudo os investimentos com recursos 

próprios do tesouro estadual: de R$ 109 milhões em 2011 

para R$ 219 milhões, no ano passado. A eficiência da ges-

tão é responsável por esse desempenho. Primeiro, pela 

otimização dos recursos que permitiu que mais dinheiro 

fosse destinado a investimentos. Segundo, pela eficiência 

na política de arrecadação, em que houve um crescimento 

de mais de 15%. 

Os números e os feitos deixam evidente: o Piauí vive um 

novo momento, com um claro projeto de Estado que se 

baseia em estratégias bem definidas e interligadas capa-

zes de levar nossa terra para uma nova realidade. Com um 

novo jeito de governar, o Piauí amplia horizontes, redefine 

trajetória e cria um novo destino para todos os piauienses.
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Referência brasileira em combate
à Febre Aftosa

Devido aos índices positivos que vêm sendo alcançados a 

cada ano nas campanhas de combate à febre aftosa, o tra-

balho do Piauí já virou referência para o Brasil. Os técnicos 

da Agência de Desenvolvimento Agropecuário, a Adapi, 

estão levando a experiência do Estado que, em poucos 

anos, vem alcançando índices cada mais maiores na va-

cinação do rebanho e no processo de certificação de área 

livre da aftosa.

O rebanho atual no Piauí chega a mais de 1,7 milhão de 

bovinos, distribuídos entre 73.100 criadores. Estima-se 

que a certificação da área livre da aftosa deve sair ainda 

no primeiro semestre de 2013, alçando o Piauí ao mesmo 

grau de estabilidade dos estados com os maiores reba-

nhos do Brasil.

Os resultados da primeira etapa da Campanha de Vaci-

nação contra a Febre Aftosa em 2012 contabilizaram um 

índice de 96,60% do total de bovinos, caprinos e ovinos 

vacinados, ultrapassando mais uma vez as expectativas 

do Ministério do Desenvolvimento Rural (MDS), que era 

de 80%. Em grande parte dos municípios piauienses esse 

índice chegou a 100%.

Para fortalecer ainda mais o trabalho da Agência, o Go-

verno nomeou ano passado os candidatos aprovados em 

concurso público, referente ao Edital de nº 01/2010.  Ainda 

atendendo às reivindicações da categoria, foi entregue à 

Assembleia Legislativa o projeto que cria o Plano de Car-

gos de Carreira e Vencimentos e garante aos servidores 

de nível superior a condição de fiscais agropecuários e aos 

servidores de nível médio, a de  auxiliar de fiscais agrope-

cuários.

Adapi segue quebrando recordes na vacinação do rebanho contra a febre aftosa e já virou referência nacional. 
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Planejamento, metas, controle e transparência. Estes in-

gredientes formam as pilastras de atuação do Governo 

do Piauí desde janeiro de 2011. O resultado é muito mais 

ação, dentro da diretriz de fazer mais com menos. E o me-

lhor: tudo com o mais amplo controle social, permitindo 

que o cidadão-contribuinte acompanhe o uso dos recursos 

públicos e os resultados do trabalho do governo.

É fruto desse trabalho o extraordinário volume de obras 

realizadas pelo Estado com recursos próprios. Em um ano, 

os investimentos com recursos do Tesouro Estadual do-

braram, os servidores tiveram aumento médio bem acima 

da reposição inflacionária e setores estratégicos puderam 

contar com um substancial aumento orçamentário – como 

é o caso da Uespi, cujo orçamento cresceu 80% em dois 

anos, quatro vezes a média de crescimento do orçamento 

estadual.

Esse novo modelo de administração pública começou com 

a implantação de um Sistema de Monitoramento da Ges-

tão, que planeja o governo, prioriza ações e define metas, 

ao mesmo tempo em que promove um rigoroso acompa-

nhamento das ações, num controle que faz o recurso pú-

blico render mais. Logo no primeiro momento, esse mode-

lo de gestão resultou em cortes de gastos de algum modo 

excessivos – por exemplo, diárias, locação de veículos e 

pessoal terceirizado –, permitindo a redução do custeio 

na maior parte das unidades gestoras. A sobra se trans-

formou em investimentos, ou em melhores serviços para 

o cidadão.

A transparência na gestão dos recursos públicos teve um 

papel fundamental, principalmente por uma ação preven-

tiva que leva à correção de métodos ou procedimentos, 

implicando em melhor aplicação do dinheiro do povo. A 

transparência também possibilita um acompanhamento 

mais direto das ações do governo, permitindo que a so-

ciedade seja ao mesmo tempo vigilante e participativa, as-

sim contribuindo para o melhor funcionamento da gestão 

pública.

Há ainda uma clara valorização dos servidores públicos, 

onde se destaca o estabelecimento da política de valori-

zação da carreira pública, com o intuito de estruturar os 

órgãos com pessoal qualificado e pronto para atender às 

demandas administrativas. Foram aprovados novos pla-

nos de carreiras e salários, realizados novos concursos, 

incorporados mais servidores.
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Melhor remuneração para
os servidores

Contabilizados todos os servidores do Estado, ativos e ina-
tivos, a folha de pagamento conta com 100.042 pessoas. 
Dessas, 64.505 são servidores em atividade, 26.631 inati-
vos e 8.906 pensionistas. 

Em 2012, foram importantes os avanços, com controle 
mais eficiente dos gastos com pessoal. A folha de pessoal 
totalizou, no mês de dezembro, R$ 213.879.097,62.

Com 100.042 colaboradores inclusos na folha, a média re-
muneratória do servidor estadual é de R$ R$ 2.137,89. O 
aumento da eficiência no controle de gastos permitiu que 
o Governo concedesse ou implantasse reajustes para ser-
vidores de diversas áreas:

• Funcionalismos: Todos os servidores tiveram aumento 
salarial acima da inflação. E a grande maioria teve rea-
justes diferenciados, resultado em ganhos reais que estão 

muito acima da média de outros estados.

• Médicos: Foi aprovada e sancionada a lei que regula-
menta o reajuste dos médicos da rede pública estadual 
até 2014. O aumento da folha de pagamento dos médicos 
foi de 100%, e o reajuste se estende a médicos inativos e 
pensionistas.

• Profissionais não médicos: O Governo fez a atualização 
do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos de-
mais profissionais de Saúde, contemplando 31 categorias. 
O PCCS tem impacto gradual no vencimento de cada tra-
balhador da Saúde. O reajuste chega a mais de 100% em 
algumas categorias.

• Magistério: Foi concedido reajuste linear, de acordo com 
o piso nacional, de 22,23% aos servidores do magistério 
público da educação básica.

• Delegados: Incorporação da gratificação por condições 

especiais de trabalho ao subsídio de Delegados.

o servidor público foi mais valorizado, através de novos concursos e Planos de Carreiras, Cargos e Salários. 
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Valorização do serviço público

O Governo do Piauí reafirmou seu compromisso junto 

aos cidadãos que desejam ingressar na carreira pública. 

Através da aprovação de certames e a convocação de 

aprovados em concursos públicos, o Governo consolidou 

a democratização do serviço público, enfatizando a meri-

tocracia, com profissionais mais qualificados para exercer 

a prestação de serviços. No total, houve a nomeação de 

1.165 servidores para cargos efetivos, com provimento de 

vagas nas mais diversas áreas: Adapi; Seduc; Sesapi; SSP; 

UESPI. 

A incorporação de novos servidores não para. Já neste 

início de 2013, o Governo do Estado fez a nomeação de 12 

novos defensores públicos aprovados em concurso. Eles A modernização do atendimento trouxe mais controle ao serviço. 
público
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vão integrar o quadro da Defensoria Pública Estadual, que 

passa a contar com 98 profissionais. A prioridade é levar 

os serviços da Defensoria para mais cidades do interior, 

democratizando ainda mais uma instituição que tem como 

princípio atender aos que mais precisam. A última nomea-

ção de defensores havia ocorrido em 2008.

Controle de gastos com pessoal

Para garantir um melhor controle na folha de pagamento, 

o Governo do Estado, através da Secretaria de Adminis-

tração, vem tomando algumas medidas, como a unificação 

de programas da folha através do Sistema de Gestão de 

Pessoas (SGP) e a unificação das folhas geral e da Educa-

ção. 

Além disso, a SEAD concede auxílio-transporte a servi-

dores públicos estaduais e a estagiários, disciplinada pelo 

Decreto nº 14.911, de Agosto de 2012, que determina o 

seu pagamento em espécie, evitando, dessa forma, o pa-

gamento de referida indenização ao servidor no gozo de 

qualquer licença ou que esteja afastado do efetivo exercí-

cio do cargo.

A Comissão Permanente de Acumulação de Cargos tam-

bém cumpriu importante desempenho no controle dos 

gastos com os servidores. Com o de objetivo analisar as 

acumulações de cargos dos servidores que trabalham no 

âmbito estadual e municipal, foram convocadas 63 pesso-

as para comparecer à Comissão para tomar ciência das 

irregularidades a elas atribuídas. Com isso, foram enca-

minhados 15 processos para a Procuradoria Geral do Es-

tado-PGE.

Maior controle patrimonial

Gestão moderna, com maior controle de bens móveis e 

imóveis. É dessa forma que o Governo do Estado vem atu-

ando em relação ao controle de seu patrimônio, que é de 

todos os piauienses. 

Com a confecção de inventários eletrônicos, cadastros e 

tombamentos, além do recebimento de bens inservíveis 

para leilão pela Secretaria Estadual de Administração, tem 

sido possível um melhor gerenciamento dos bens móveis e 

veículos do Governo do Estado.  Apenas com a realização 

de leilões de bens móveis e veículos inservíveis do Estado 

foram arrecadados R$ 987,6 mil em 2012. 

Também estão passando por processo de cadastramento 

os bens imóveis do Estado do Piauí, dentro de um novo 

Sistema de Patrimônio Imobiliário, mais ágil e prático. Em 

2012, foram realizados levantamentos em 344 imóveis em 

23 cidades.

O novo Sistema de Patrimônio Imobiliário é interligado ao 

Portal da Transparência, através do site da Secretaria de 

Administração, permitindo ao cidadão acesso à carteira 

dos bens imóveis, disponibilizando fotos e anexos de seus 

registros com seus respectivos endereços atualizados.

Trabalhadores da Saúde tiveram aumento salarial significativo em 2012.
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Investindo na modernização
administrativa

Os esforços para oferecer melhores serviços à sociedade 

piauiense dependem também da modernização adminis-

trativa das instituições, que passam pela capacitação dos 

servidores e melhoria das instalações públicas. Para isso, 

o Governo do Estado vem investindo na reforma e rees-

truturação dos espaços físicos, aquisição de mobiliários e 

novos equipamentos.  No ano de 2012, foram efetivadas 

diversas dessas atividades através da Unidade de Moder-

nização Administrativa, financiado pelo BNDES, que prevê 

investimentos na ordem de R$ 14,5 milhões. Esse recurso 

será utilizado na:

• Construção e aparelhamento de 

15 novas salas da cidadania no 

interior do Estado para atender a população de pequenos 

municípios com a oferta dos serviços de emissão da 1ª 

via da carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho e 

registro civil;

• Construção de três Centrais de Atendimento ao Cidadão 

(São Raimundo Nonato, Oeiras e Floriano) contemplando 

aquisição de mobiliário e equipamentos de informática;

• Reforma do espaço físico das Secretarias de Justiça e 

Planejamento, contemplando aquisição de mobiliário de 

escritório;

• Aquisição de equipamentos de informática para moder-

nização tecnológica dos órgãos da administração estadual;

• Consultoria para elaboração do planejamento estratégi-

co de RH e do plano estadual de capacitação dos servido-

res (em procedimentos licitatórios);

• Expansão para outros órgãos da administração pública 

estadual do processo de classificação, higienização, orga-

nização, digitalização e microfilmagem de documentos, 

em especial os prontuários da vida funcional dos servido-

res públicos estaduais (em fase licitatória);

• Está em fase de elaboração o termo de referência para 

realização de cursos de especialização em gestão pública, 

gestão de pessoas e em controladoria e auditoria para os 

servidores públicos estaduais efetivos nos órgãos da ad-

ministração pública.

Mais controle e responsabilidade 
com os gastos públicos

O controle efetivo dos gastos públicos passa, sobretudo, 

por um acompanhamento minucioso de programas, pro-

jetos e protocolos cotidianos que, na ponta, fazem signifi-

cativa diferença na vida da população. Esse trabalho, além 

de impedir fraudes, otimiza resultados, orientando os ges-

tores sobre como encaminhar decisões e acompanhar a 

produção e execução de atividades da sua pasta. 

Nesse sentido, o Governo do Estado consolidou uma me-

todologia mais transparente e moderna de controle, com 

atuação conjunta de vários órgãos. Um dos que se torna-

ram braço forte do Governo do Estado foi a Controladoria 
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Geral do Estado. Seja fiscalizando, orientando, ou mesmo 

formando profissionais para atuar na área de controle, a 

CGE garantiu maior economia de recursos e a lisura de 

processos das principais pastas do Governo.

Uma das principais atividades do ano passado foram as 

auditorias permanentes em contratos e prestações de ser-

viços, que geraram economia aos cofres públicos de mais 

de R$ 22 milhões, além da execução de serviços qualidade 

comprovada. Um acompanhamento minucioso foi feito nos 

setores que movimentam maior volume de recursos. 

As Secretarias de Educação, Administração, de Saúde, 

a Agespisa e o Instituto de Previdência do Piauí recebe-

ram auditores governamentais exclusivos, que passaram 

a assessorar os gestores do órgão para garantir a lisura 

dos procedimentos, economia de recursos e eficiência da 

gestão.

Também foi implantado um sistema permanente de acom-

panhamento de obras públicas, que atua desde a cobrança 

da presteza e precisão, até a captação de dados relativos 

às obras públicas executadas pelo Estado ou que envol-

vam recursos estaduais. Esse trabalho analisa os aspectos 

técnicos gerais das licitações e dos contratos de obras pú-

blicas, coibindo falhas técnicas e/ou processuais que com-

prometam a eficiência ou a lisura desses procedimentos.

Foi o caso das auditorias especiais nos contratos de pres-

tação de serviços da Secretaria da Assistência Social e 

Cidadania, do Departamento Estadual de Trânsito e da 

Fundação Universidade Estadual do Piauí. Órgãos como a 

Emgerpi, Fundespi, Sejus e o Programa de Saúde e Sane-

amento Básico na Área Rural também passaram por audi-

torias especiais que resolveram pontos críticos.

A partir do trabalho da CGE, por exemplo, foi possível via-

bilizar a captação de recursos através do Banco KFW, de 

R$ 15 milhões a serem aplicados em programas de saúde 

e saneamento na zona rural do Estado. 

Redução de custos

A Controladoria também atuou fortemente no estudo para 

reduções de custo, como ao identificar e negociar valores 

de débitos previdenciários e na legalidade da situação do 

Estado para recebimento de recursos de diferentes fontes 

e convênios. Para isso, os técnicos da CGE desenvolveram 

procedimentos de acompanhamento das obras em anda-

mento nos órgãos estaduais, identificando os problemas 

em fase inicial e adotando medidas preventivas e corre-

tivas. Com vistas à economia de recursos e garantia de 

obras de qualidade, foram realizadas auditorias especiais 

nas obras rodoviárias do DER, Setrans, Idepi e Seinfra. 

Foram avaliadas a execução e conservação de obras ro-

doviárias para eventual responsabilização de empresas e/

ou agentes públicos por falhas detectadas, com ênfase na 

qualidade do trabalho prestado.

A CGE também inspecionou e acompanhou as demais 

obras executadas pela Secretaria de Infraestrutura duran-

te o ano. No DER, os controladores atuaram analisando a 

elaboração de projetos básicos e executivos para evitar 

projetos deficientes, o que prejudicava o Estado ao exigir 

sucessivos reajustamentos e aditamentos como forma de 

compensar falhas.

Educação e formação de auditores

Durante todo o ano de 2012, o Governo investiu na for-

mação e capacitação de auditores para atuarem nas mais 

diferentes áreas. Mais de mil técnicos que atuam tanto no 

Estado quanto nos municípios receberam treinamento da 

CGEpara trabalhar em ações preventivas de falhas técni-

cas e processuais, na condução de licitações, contratações 

e fiscalização da execução de obras públicas.

Para dar suporte a esses profissionais, o Governo também 

incrementou um material de suporte como a atualização 

de manuais de acompanhamento, recomendações de alte-

ração de projetos e padronização dos relatórios, adequa-

ção dos instrumentos de planejamento e retificação dos 

valores referentes a receitas estabelecidas pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

A CGE ainda treinou técnicos de todo o Estado para atua-

rem na melhoria da qualidade do controle da aplicação dos 

recursos públicos.
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Procuradoria Geral do Estado

Em 2012, a atuação da Procuradoria Geral do Estado con-

tribuiu para fortalecer ainda mais as instituições e conso-

lidar uma práxis administrativa voltada à preservação do 

interesse público. Esse posicionamento rendeu à Procura-

doria o pleno reconhecimento de sua importância por par-

te dos demais órgãos e instituições de controle do Estado 

e pela própria sociedade piauiense.

O órgão também está presente nas mais importantes 

ações do Estado, atuando em contratos, financiamentos, 

obras e reformas, desenvolvimento de projetos de lei, de-

cisões administrativas, processos judiciais e extrajudiciais. 

Fazendo o controle preventivo de legalidade, realizando 

o controle finalístico das manifestações jurídicas emitidas 

pela Procuradoria Jurídica do Instituto de Assistência e 

Previdência do Estado do Piauí – IAPEP, em inúmeros pro-

cessos administrativos de concessão de aposentadorias e 

pensão por morte e das demais Consultorias Setoriais da 

PGE.

A Procuradoria vem atuando nas áreas de consultoria e 

assessoramento jurídico ao Governador do Estado e de-

mais autoridades administrativas da Administração Direta 

e Indireta,realizando controle administrativo abrangente e 

eficaz, versando sobre aspectos como: desvio de poder e 

de finalidade, economicidade e legalidade dos atos prati-

cados pela Administração Pública.

Ano passado, a Consultoria colecionou 1.251 Pareceres 

Jurídicos sobre diversos assuntos e quase duas centenas 

de despachos de mérito de sua Chefia, cumprindo a função 

preventiva de orientar a atuação da Administração Pública 

e evitar ilegalidades. É preciso ressaltar que a função con-

sultiva e de assessoramento jurídico perpassa os parece-

res ou despachos, uma vez que os procuradores mantêm 

consultoria permanente.

 

No âmbito da Procuradoria Judicial, foram inúmeras as 

ações acompanhadas pela PGE, com expressivo número 

de vitórias nos Tribunais locais e nos Tribunais Superiores. 

Vale destacar a área de Precatórios, os acordos celebra-

dos nos autos dos precatórios: 

1) Nº 93.000439-6, em favor do SINTE – Sindicato dos 

Trabalhadores da Educação de 1º e 2º Graus do Estado do 

Piauí, no valor de R$ 361,9 milhões 

Novos postos de atendimento como o do Detran, na zona Leste de Teresina, melhoraram a vida dos servidores e dos usuários.
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2) Nº 97.001130-0, em favor da AUXIFISCO – Associação 

dos Agentes Auxiliares de Fiscais de Tributos do Estado do 

Piauí, no valor de R$ 47 milhões;

3) 04.002286-2, em favor da APOCEPI – Associação dos 

Policiais Civis do Estado do Piauí, no valor de R$ 6,5 mi-

lhões; 

Para o orçamento de 2012, foram incluídos 29 novos pre-

catórios no âmbito do TRT (para o Estado do Piauí e seus 

entes da Administração Indireta: Emater, Cepro, Iapep, 

Uespi e Detran) e 15 precatórios do âmbito do TJPI. A re-

dução do número de precatórios novos decorre da efetiva 

implementação dos RPV’s decorrentes das execuções ti-

das como de “pequeno valor” (CF, art. 100, § 3º).

No âmbito da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e 

Meio Ambiente – PIMA, tem-se:

• Ajuizamento e acompanhamento de mais de 600 Ações 

de Desapropriação referentes a obras de relevante inte-

resse sociais, quais sejam: Ferrovia Transnordestina, Bar-

ragem de Tingüis,  Adutora de Piaus e Aeroporto de Par-

naíba;

• Regularização de imóveis urbanos pertencentes ao Esta-

do do Piauí, que, no entanto, se encontravam sem registro 

cartorário, empreendida através do ajuizamento de Ações 

de Abertura de Matrícula e Registro de Imóveis. Tal regu-

larização desses imóveis permite a celebração de diversos 

convênios com órgãos federais, especialmente no que se 

refere à construção e reforma de imóveis na área de edu-

cação e saúde;

• Defesa do patrimônio imobiliário do Estado (administra-

ção direta e autarquias estaduais) através do ajuizamento 

de Ações de Interdito Proibitório e Ações de Reintegração 

de Posse;

• Contribuição na Regularização Fundiária dos Imó-

veis Rurais do Estado do Piauí, prevista na Lei Estadual 

nº 6.127/2011, através da defesa do Estado em diversas 

ações judiciais, onde está sendo questionada a titularida-

de de imóveis rurais, especialmente na região do cerrado 

piauiense;

• Atuação na defesa do meio ambiente, através da par-

ticipação de um procurador desta especializada como 

membro efetivo do Conselho Estadual do Meio Ambiente 

– CONSEMA;

• Emissão de pareceres jurídicos acerca de permissões e 

autorização de uso de imóveis do Estado, de cessão de uso 

desses imóveis, análise jurídica de projetos de leis rela-

cionados ao patrimônio imobiliário e à matéria ambiental, 

dentre eles o projeto que regulamentou o Fundo Estadual 

do Meio Ambiente, análise jurídica acerca de alienação de 

bens imóveis pertencentes ao Estado.

A PGE também atuou fortemente para retirada do Estado 

do CAUC, permitindo a regularidade cadastral do Estado 

para a percepção de empréstimos e transferências vo-

luntárias, além de acompanhar as ações que tratam dos 

limites do Estado do Piauí e os conflitos com o Estado do 

Ceará e o Estado do Tocantins que teve e tem grande re-

percussão nas populações envolvidas.  

Em trabalho realizado pela Procuradoria Junto aos Tribu-

nais de Contas, foram propostas mais de 650 processos 

de execução de multas contra gestores, que importam em 

mais de R$ 17 milhões, sendo que mais de R$ 3 milhões já 

estão sendo pagos de forma parcelada. 

No âmbito da Procuradoria Tributária, a execução da Dí-

vida Ativa teve um incremento, nos últimos cinco anos, 

de 184,37%, o que representa uma média de 36,87% ao 

ano, tendo sido arrecadado no ano de 2012 cerca de R$ 

15 milhões, incluído os valores arrecadados em virtude do 

programa instituído pela Lei Estadual 6.279/2012. 

Inclusão digital para todos

O Piauí fechou 2012 com avanços significativos no que se 

refere ao acesso à informação. Se o ano de 2011 ficou 

marcado pela inauguração do Portal da Transparência, o 

ano passado ficou marcado pela consolidação de um pro-

cesso de inclusão transformador.

Com a inauguração da terceira Estação Piauí Di-

gital, localizada no Bairro Dirceu Arcoverde, o 

processo de inclusão se consolidou. As EPDs 

são centros de acesso à tecnologia conectados 

à internet banda larga com equipamentos de últi-

ma geração, mobiliário adequado e zona wi-fi de 

acesso público à internet.
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Somado aos acessos das duas primeiras Estações inau-

guradas em 2011 e localizadas na Biblioteca Cromwell de 

Carvalho, no centro de Teresina, o número de usuários das 

três filiais chegou a 87 mil. 

Além do acesso público à Internet de qualidade, o Governo 

tem investido no incremento do acesso em órgãos públi-

cos com o objetivo de agilizar os atendimentos prestados 

nos órgãos governamentais espalhados por todo o Piauí. 

Ao todo, serão 278 localidades (pontos) beneficiadas em 

todas as regiões. Ano passado, a rede própria e a contra-

tada já colocou em funcionando 45 pontos da capital. A 

Agência de Tecnologia da Informação já está concluindo o 

processo de instalação da rede em 61 municípios.

Para esse ano está prevista a interligação da rede para 

mais 75 órgãos do Governo, através de fibra ótica. Toda 

a estrutura para isso já foi contratada e contará com um 

investimento de R$ 3 milhões. O processo de disponibiliza-

ção de internet com alta capacidade conquistou em 2012 

um resultado significativo, uma vez que o Estado conse-

guiu suprimir as demandas reprimidas e ainda gerar eco-

nomia de recursos. Com um mesmo volume de dinheiro, 

o Governo conseguiu aumentar 

a velocidade da conexão 

cinco vezes mais, aten-

dendo a um maior 

número de depar-

tamentos.

O principal refle-

xo da implantação 

do Piauí Digital nos 

órgãos prestadores de 

serviço é a agilidade da 

rede de comunicação 

própria. Um exem-

plo é o trabalho 

do Instituto de 

Assistên-

cia e Previdência do Estado do Piauí (IAPEP), cuja consulta 

que demorava em média de 30 minutos para ser marcada, 

hoje é marcada em menos de 10 minutos, diminuindo o 

tempo de espera do beneficiado, quer seja na sede do IA-

PEP ou nas clínicas credenciadas.

Além disso, a produtividade dos servidores do PLAMTA 

aumentou em mais de 40% e as constantes quedas do 

sistema, devido à baixa qualidade de conexão, hoje pra-

ticamente deixaram de existir. A mesma coisa acontece 

no instituto de Identificação João de Deus Martins, onde 

o novo sistema deu condições para que órgão inicie, em 

parceria com a ATI e supervisão da Secretaria de Segu-

rança Pública, o processo de informatização de seu acervo 

e cadastro eletrônico dos cidadãos. Já no Espaço Cidadão, 

a capacidade de comunicação passou de 3 para 10 me-

gabytes de internet dedicada. Isso significa que qualquer 

operação feita dentro do órgão desde 2012 passou a ser 

três vezes mais rápida que no ano anterior.

A Tecnologia da ATI também servirá em para auxiliar 

obras como a construção do Rodoanel de Teresina e a 

rodovia Transcerrados, que devem ser beneficiadas com 

a implantação de cabeamentos de fibra óptica. A meta é 

que todos os novos investimentos do Governo tenham em 

seus projetos, tubulação e caixas de passagem para fibra 

óptica. Para esse ano, a ATI deve finalizar o software que 

vai gerir as permissões de acesso à internet nas zonas wi-

fi em vários pontos de grande fluxo da capital. Como na 

Ponte Estaiada, na Rodoviária Estadual e em algumas das 

maiores praças da capital. Todo esse processo vem sen-

do feito paralelo à capacitação de profissionais de vários 

órgãos do Estado para atuarem no processo de inclusão 

digital. 
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redução da miséria

No Brasil, a última década foi marcada pela redução da po-

breza e da desigualdade, tornando-se o maior exemplo mun-

dial de inclusão social. E, no Brasil, o Piauí se destacou como 

o Estado que mais reduziu a miséria e distribuiu cidadania, 

feito que faz do nosso Estado um case de dimensões pla-

netárias. Em apenas dois anos, cerca de 400 mil piauienses 

deixaram a condição de miseráveis, passando a ter acesso a 

bens de consumos e também a serviços antes inalcançáveis.

Os avanços são extraordinários. Em apenas dez anos, um 

terço dos piauienses superou a linha de extrema pobreza. Em 

2003, cerca de 42% da população estadual era formada por 

miseráveis. Esse número caiu em 2010 para 22%. A redu-

ção da miséria ganhou um ritmo ainda mais acentuado com 

a criação da ação Brasil Carinhoso, no âmbito federal, e do 

Mais Viver, programa do Governo do Estado que se integra 

às ações de inclusão social, na mesma linha do Brasil Sem 

Miséria. Os números são reveladores da eficácia dessa po-

lítica de enfrentamento à miséria: hoje, os piauienses que se 

encontram abaixo da linha de pobreza são menos de 8%.

As ações voltadas para redução da pobreza e construção de 

cidadania estão norteadas por três eixos: a garantia de ren-

da – com especial destaque o programa Bolsa Família, do 

Governo Federal –, o acesso a serviços públicos essenciais 

(sobretudo saúde e educação) e mecanismos de inclusão pro-

dutiva, que busca, por meio do trabalho, retirar as pessoas da 

situação de extrema pobreza. dar às pessoas condições para 

viver melhor a partir de iniciativas próprias. É, na linguagem 

popular, fazer que cada um ande com suas próprias pernas, 

gerando uma real independência.

A atuação do Governo Estadual para enfrentamento à misé-

ria ganha um novo instrumento a partir do início de 2013, 

com a criação do Bolsa Mais Viver. Trata-se de um programa 

de cobertura social visando assegurar a complementação de 

renda. Aliado com o Ministério de Desenvolvimento Social e 

nos moldes do Bolsa Família, o Bolsa Mais Viver tem como 

objetivo alcançar a população ainda não atendida pelos pro-

gramas sociais já existentes. O foco principal recai sobre as 

65 mil famílias ainda fora da cobertura desses programas. 

Essas famílias, que correspondem a menos de 10% da popu-

lação estadual, estão concentradas sobretudo na zona rural, 

a maior parte no Semiárido. A meta de redução da miséria 

no Piauí é ousada, mas factível: com o Bolsa Mais Viver e as 

demais ações que compõem o Mais Viver, o Governo quer 

reduzir para menos de 5% o número de piauienses abaixo da 

linha de pobreza. Essa meta é para ser alcançada até o fim 

de 2014.
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Infraestrutura produtiva para
mudar a vida das pessoas

A transformação do Piauí e da nossa gente passa por um 

arrojado trabalho de fortalecimento da infraestrutura, tan-

to no aspecto social quanto produtivo. Nesse quesito, o 

setor hídrico ganha atenção especial, sobretudo como for-

ma de enfrentamento das secas periódicas, reduzindo os 

efeitos danosos.

A dura seca vivida pelo Nordeste em geral e o Piauí em 

particular, em 2012, é reveladora da importância desse 

tipo de investimento. Apesar de ser uma das secas mais 

brutais dos últimos 100 anos, a estiagem do ano passado 

não produziu as costumeiras cenas de desespero traduzia 

em saques ou romarias a prefeitos.

Isto foi possível pela cobertura dos programas sociais, 

pela grande expansão da infraestrutura hídrica e pelas 

ações emergenciais adotadas com eficiência. No que diz 

respeito às ações emergenciais, estado e governo federal 

se juntaram no apoio aos afetados pela seca.

Foi implantado programa de distribuição de água por car-

ro- pipa, antecipou-se o pagamento e ampliou-se o prazo 

de cobertura do Seguro Safra, implantada a Bolsa Estia-

gem e disponibilizado crédito subsidiado pelos produtores 

que, através do Banco do Nordeste, totalizando R$ 1,7 bi-

lhão. 

Entre os destaques na área de fortalecimento da infraes-

trutura hídrica estão os programas e ações execu-

tados através da Secretaria do Desenvolvimento 

Rural (SDR). Em regiões onde a seca é uma 

certeza, a criação de reservatórios, gran-

des, médios e pequenos, se torna uma 

necessidade premente, principalmente no 

Semiárido, a região mais afetada pela es-
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cassez de chuvas. Assim, foram construídas 139 pequenas 

barragens para acumulação de água, que no futuro poderá 

ser usada tanto para o abastecimento humano como ani-

mal.

Outras 50 barragens já estão em constru-

ção e mais 135 estão em processo de 

licitação, somando um investimento 

de R$ 12,9 milhões. Além disso, 

está sendo feita a instalação de 

270 sistemas de abastecimento 

d’água com distribuição domici-

liar, em um investimento da or-

dem de R$ 35 milhões.

Parceria do 

Governo 

Esta-

dual com o Governo Federal e os municípios permitiu 

antecipar a liberação dos recursos do Garantia Safra, 

programa que cobre prejuízos dos agricultores familiares 

em caso de perda de pelo menos 50% dos plantios de 

arroz, feijão, algodão, mandioca e milho em áreas de até 

10 hectares.

Em 2012, foram atendidas 89.971 famílias de 159 muni-

cípios do Estado, que, juntas, estão recebendo R$ 61,1 

milhões. Para a safra 2012/2013, o Governo conseguiu 

ampliar a participação do Piauí no Seguro Garantia Safra, 

com a inclusão de mais 10 mil famílias e mais 10 municí-

pios.

Outra ação de alto impacto realizada no ano passado foi 

a distribuição de 500 toneladas de sementes selecionadas 

de milho e feijão, para aproximadamente 100 mil agricul-

tores familiares. 

Outra parceria, com a Codevasf, colocou em funcionamen-

to a primeira etapa do Projeto de Irrigação Hildo Diniz, no 

município de Colônia do Gurguéia, que em breve deverá se 

tornar um dos grandes produtores de frutas do Estado. O 

projeto, que beneficia 48 famílias do assentamento Nossa 

Senhora de Fátima – implantado pelo Governo do Estado 

– possui uma área inicial de 100 hectares prontos para 

irrigação, podendo ser ampliada em mais 160 hectares. 

As ações da SDR, no entanto, não se restringiram ao 

combate à seca e aos seus efeitos. Há, também, um in-

tenso trabalho para fixação do homem do campo no 

meio rural, o que pode ser representado pelos 22 no-

vos assentamentos implantados e prontos para inau-

guração em 15 municípios do Piauí.

Além disso, foi viabilizada a liberação de créditos 

no valor de R$ 36,8 milhões para aquisição e estru-

turação de propriedades rurais, através de linhas 

de investimento do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário e com apoio do Banco Mundial e da Con-

federação Nacional dos Trabalhadores na Agricul-

tura (Contag). Estão sendo beneficiadas com esses 

recursos 1.271 famílias de 66 municípios.

Através de sua Diretoria de Combate à Pobreza 

Rural e da Coordenação de Implantação de Projetos 

Comunitários foram implantadas duas Unidades Bási-

cas de Saúde, as UBAS, para atendimento a comunida-

des rurais dos municípios de Cocal dos Alves e Jatobá do 
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Piauí.  A SDR concluiu, ainda, a construção de 14 matadou-

ros públicos e mais de 50 estão em obras, mediante con-

vênio ou com recursos do próprio Tesouro Estadual. Esses 

matadouros, devidamente equipados, garantem processo 

higiênico no abate dos animais, de acordo com a legislação 

sanitária do Brasil, e contribuem na melhoria da qualidade 

de vida.

Na área educacional, o Programa de Combate á Pobreza 

Rural (PCPR) mantém a política de implantação de núcleos 

de educação a distância. Até o final de dezembro de 2012, 
70 unidades da Universidade Aberta foram concluídas e 
entregues aos municípios. Outro destaque é o incentivo à 
apicultura, um dos segmentos mais importantes da econo-
mia no Semiárido piauiense.

O Governo construiu o Entreposto de Mel de São Raimun-
do Nonato, beneficiando uma das regiões de maior pro-
dução do Estado. A unidade de beneficiamento e comer-
cialização tem capacidade para produzir 800 toneladas de 

mel ao ano.

Barragem do Jenipapo, em São João do Piauí.
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Agilidade no socorro aos afetados
pela seca 

Os números revelam o tamanho da estiagem enfrenta-

da pelo Piauí em 2012: nada menos que 1,2 milhão de 

piauienses – mais de um terço da população do Estado 

– foi diretamente afetada pela seca, aí contabilizados os 

203 municípios com decreto de emergência. Desse total 

de municípios, 194 já tiveram reconhecida essa situação 

pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, condição exigida 

pela legislação para que o Governo Estadual possa agir 

no socorro às vítimas. Além do socorro imediato com a 

contratação de mais de 500 caminhões-pipa pelo Governo 

do Estado e pelo governo federal para atendimento às co-

munidades em maiores dificuldades, a Secretaria Estadual 

da Defesa Civil desenvolve programas que reforçam a es-

trutura hídrica do Estado.

É de sua responsabilidade a perfuração, recuperação e 

equipamento de poços tubulares e a construção de peque-



nas adutoras, que funcionam como verdadei-

ros oásis na região seca. 

Já foram construídos 1.620 quilô-

metros de pequenas adutoras que 

atendem a mais de 63 mil pessoas em 

77 municípios, num investimento de     

R$ 30 milhões. Uma segunda etapa do 

projeto está sendo negociada para 

a construção de mais 1.250 qui-

lômetros, que vão beneficiar 

40 mil pessoas em outros 40 

municípios do Estado. 

A Defesa Civil investiu ainda 

R$ 3,552 milhões na perfu-

ração e equipamento de 280 

poços. Para 2013, a meta é 

perfurar e equipar 114 poços, 

ao custo de R$ 6 milhões. 

Este ano, o Governo vai 

construir mais 10 mil 

cisternas no Semiárido, 

num investimento de R$ 

50 milhões. 

extensão rural: Em 

2012, 68 mil agricul-

tores familiares re-

ceberam assistência 

do Governo através 

do Emater. No setor 

agrário, o destaque 

foi o desenvolvimen-

to de técnicas agríco-

las em terrenos onde 

a pluviosidade é baixa. 

Mais de 35 mil pessoas 

participaram das ativi-

dades da agricultura de 

sequeiro, numa área de 

cerca de 52 mil hectares. 

Outras 25 mil pessoas fo-

ram atendidas dentro de 

projetos relacionados 

a caprino e ovinocultu-

ra, avicultura e bovinocultura. Na área de crédito para o 

campo, o Emater viabilizou R$ 14,8 milhões do Progra-

ma Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf) e do Fundo Constitucional de Financiamento 

do Nordeste (FNE), para financiamento de 4 mil pro-

jetos no campo.

crédito: A Agência de Desenvolvimento e 

Fomento do Estado do Piauí alcançou 

resultados expressivos em 2012. O 

volume de crédito aumentou 75 

vezes, com a liberação de R$ 1,5 

milhão de suas linhas de financia-

mento, proporcionando a criação 

de 400 empregos diretos e indire-

tos e melhorando a renda familiar 

de quase 100 empreendedores. 

O crédito foi destinado à micro 

e pequenas empresas, micro-

empreendedores individuais, 

piscicultores, profissionais 

liberais, taxistas e pessoa físi-

ca informal nos setores de co-

mércio, indústria, serviço e 

agronegócio. Pela primeira 

vez, o crédito do Piauí Fo-

mento chegou ao interior 

do Estado, financiando 

empreendedores nas 

cidades de Barras, De-

merval Lobão, Elesbão 

Veloso, José de Freitas, 

Lagoa Alegre, Luzilândia 

e Marcolândia.

emprego e renda: O 

Governo tem dedicado 

especial atenção à questão 

do emprego, tanto na quali-

ficação de mão de obra, no 

incentivo a pequenos empre-

endedores e na geração de 

novos postos de traba-

lho, este último através 

de obras públicas, prin-
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cipalmente na construção civil, o que tem contribuído em 

muito para que o Piauí tenha mantido ao longo de 2012 

sempre números positivos nas estatísticas do setor, ape-

sar da crise mundial. Através do Sistema Nacional de Em-

pregos (Sine), a Secretaria do Trabalho e Empreendedo-

rismo (Setre) conseguiu colocação no mercado de trabalho 

para 1.436 trabalhadores.

A Agência de Empreendedorismo da Setre, por sua vez, 

realizou no período de abril a novembro do ano passado, 

279 consultorias, o que representa um aumento de 40% 

em relação a igual período do ano passado.

Os resultados obtidos pela agência renderam prêmio na-

cional e destaque internacional no Sife World Cup 2012, 

em Washington (EUA).

Além de ofertar acesso à informação e consultoria, a agên-

cia conseguiu a transferência de crédito no valor de R$ 169 

mil para os novos empreendedores, recursos oriundos do 

Tesouro Estadual, Piauí Fomento e CrediAmigo do Banco 

do Nordeste. 

segurança alimentar: O Governo mantém atenção re-

dobrada com os mais pobres, que compõem a população 

que mais necessita da assistência e de incentivo, para que 

saiam da condição de pobreza em que se encontram e co-

mecem a andar com os próprios pés. O programa Econo-

mia Solidária, desenvolvido pela Secretaria da Assistência 

Social e Cidadania (Sasc) contempla hoje 100 grupos de 

produção, que atendem a mil pessoas diretamente e cerca 

de 4 mil de forma indireta em 41 municípios do Piauí. 

Também contemplará gestores e representantes de ONGs, 

capacitando-os nas áreas de associativismo e cooperati-

vismo, produção, comercialização, finanças solidárias e 

sustentabilidade. Estão sendo investidos mais de R$ 2,225 

milhões.

inclusão digital: Em 2012, a Escola Móvel de Inclusão 

Digital, o Caminhão Digital, atendeu 3.240 alunos de 9 mu-

nicípios, capacitando jovens e adultos para o mercado de 

trabalho; no mesmo período, o programa Cidadania Ativa 

realizou mais de 17 mil atendimentos; e o projeto Sabiá, 

que dissemina os princípios da segurança alimentar e nu-

tricional, atendeu mais de 120 crianças.

outros dois projetos: Meu Primeiro Emprego e Trabalho 

Para Todos - geridos pelo Sine-Piauí também têm grande 

importância na inserção de mão-de-obra no mercado de 

trabalho. Juntos, garantiram a contração de 157 pessoas. 

As palestras, oficinas e cursos de capacitação beneficia-

ram 10,5 mil trabalhadores de Teresina e de municípios do 

interior do Estado.
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A Educação como instrumento de cidadania e transfor-

mação social. Esse é o grande objetivo do Governo do 

Estado, ao investir e priorizar a Educação no Piauí. E o 

que acontece aqui é uma verdadeira revolução, baseada 

especialmente na qualificação do ensino público, onde se 

destacam a escola de tempo integral, o uso de novas tec-

nologias para ampliação do alcance da boa educação e o 

ensino profissional, que abre novos horizontes para nossa 

juventude. Ao lado disso, há o fortalecendo do papel da 

escola, melhoria das condições de ensino e a valorização 

dos educadores.

Em parceria com o Governo Federal, o Governo do Piauí 

tem operacionalizado programas e projetos para promo-

ver a qualidade da educação pública do Estado. Esse em-

penho já mostrou resultados positivos que sinalizam que 

estamos no caminho certo. Na última avaliação, do Índi-

ce de Desenvolvimento da Educação Básica, Ideb, o Piauí 

teve o melhor desempenho na avaliação do Ministério da 

Educação, juntamente com o estado do Ceará. O Piauí al-

cançou nota quase 1 ponto a mais que a média esperada: 

4,4 – muito próximo da média nacional – quando a meta 

esperada era de 3,6. Todos os indicadores educacionais 

do Piauí evoluíram, superando todas as metas projetadas 

para o Estado.

No trabalho para mudanças na educação e, assim, na vida 

das pessoas, o Governo do Piauí adota um conjunto de 

estratégias que se completam no objetivo de levar mais 

qualidade para dentro da sala de aula. Os instrumentos 

são os mais diversos, passando pela qualificação e melhor 

remuneração de professores e melhoria da infraestrutura 

escolar, além do arrojado programa de mediação tecno-

lógica e, sobretudo, a aposta firme no ensino de tempo 

integral, que envolve o aluno de forma plena e ampliar as 

possibilidades de aprendizado regular e também na for-

mação cidadã. 

O índice alcançado no Ideb é o reflexo das ações que o Go-

verno vem adotando desde o início de 2011, quando come-

çaram a ser implantadas as principais ações que dão uma 

nova cara ao ensino público piauiense. Referências edu-

cacionais como o Ideb são significativas, pois permitem 

o monitoramento permanente do sistema de ensino. Sua 

importância, em termos de diagnóstico e norteamento de 

ações políticas focalizadas na melhoria do sistema educa-

cional está, principalmente, no fato de detectar as escolas 

e/ou redes de ensino cujos alunos apresentem baixa per-
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formance em termos de rendimento e proficiência; assim 

como em monitorar a evolução temporal do desempenho 

dos alunos das escolas da rede pública de ensino.

Neste contexto, o Piauí amplia o trabalho que visa atingir 

os indicadores e metas educacionais, através do desen-

volvimento de políticas educacionais com estratégias es-

pecíficas adequadas para sustentação de um sistema de 

ensino promissor. Porque o que se busca é um sistema  

em que todas as crianças e adolescentes tenham acesso à 

escola, não desperdiçando tempo com repetência e aban-

donos que o façam sair da escola precocemente.

escola de tempo integral: O Mais Educação, programa 

de ensino de tempo integral, traz mais qualidade para a 

educação pública no Piauí. Através de jornada ampliada 

e atividades de reforço, cultura, esporte e cidadania aos 

alunos da rede pública, o Mais Educação está fazendo uma 

verdadeira revolução. Em 2012, já eram 181 as escolas 

integradas ao Mais Educação, número que neste primeiro 

semestre de 2013 chega a 230 e, até o fim do ano, a 350 

unidades de ensino, transformando o Piauí num 

modelo para outros estados. As escolas que inte-

gram o programa são reformadas e ampliação 

visando garantir mais conforto e um melhor 

aprendizado com a construção de laborató-

rios, refeitórios, climatização dos ambientes e 

quadras poliesportivas.  

ensino profissionalizante: O Piauí tam-

bém é destaque nacional no ensino Profis-

sional e Tecnológico, já tendo atendido atra-

vés da Rede Estadual mais de 22 mil alunos 

(isto representa mais de 50% de todos os alunos 

matriculados em cursos profissionalizantes ou técnicos 

no Estado). Outras 10 mil vagas estão sendo ofertadas já 

neste início de 2013. Além disso, foram adquiridos e estão 

sendo implantados 109 laboratórios em diversas áreas e 

ampliado o número de Centros de Educação Profissional 

para 70. Ainda este ano, serão investidos R$ 89 milhões 

na reforma, ampliação ou construção de 17 unidades de 

ensino profissionalizante.

Atividades complementares de incentivo a leitura da escola em tempo integral, Professor Raldir Cavalcante.
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pronatec: O Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego, Pronatec, tem por objetivos expandir, 

interiorizar e democratizar a oferta presencial e a distân-

cia de Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada 

(FIC), além de fomentar e apoiar a expansão da rede física 

de atendimento da Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT), contribuindo para a melhoria da qualidade do ensi-

no médio da rede pública estadual, por meio da articula-

ção com a educação profissional.

No Piauí, em 2012, foram atendidos mais de 13 mil alunos 

entre cursos de formação inicial e técnicos. Para 2013 se-

rão mais de 20 mil vagas disponíveis para profissionaliza-

ção dos estudantes.

rede e-tec: O objetivo da Educação Profissional Técni-

ca, na modalidade em Educação a Distância (Rede E-

Tec), é criar cursos que garantam perspectiva de 

trabalho para os jovens 

e facilitem seu acesso ao 

mercado. Que atendam, 

também, aos profissio-

nais já inseridos nesse 

mercado, mas que sentem 

falta de 

u m a 

melhor qua-

lificação para exercerem suas ati-

vidades. 

A Educação Profissional funcio-

na, ainda, como um instrumento 

eficaz na re-inserção do traba-

lhador no mercado de trabalho, 

Francisco Isaac Ribeiro Cerqueira
aluno da rede estadual de ensino.

principalmente em localidades de difícil acesso. Em 2012, 

foram atendidos 3.500 alunos com a implantação de 

25 polos espalhados em todo o Estado. Para este ano 

(2013), serão ofertadas 3.500 novas vagas. 

Jovem de futuro: O programa Ensino Médio Inovador 

Jovem de Futuro visa à melhoria do desempenho dos alu-

nos, por meio de investimentos em recursos técnicos e 

financeiros disponibilizados às escolas. Também oferece 

capacitação e assessoria técnica para planejar a gestão 

escolar, além de acompanhar e avaliar os resultados dos 

estudantes. Em 2012, 74 escolas estaduais foram benefi-

ciadas com o programa, atendendo 36.479 alunos em todo 

o Estado.   

Para este ano, a meta é ampliar esse número e implantar 

o programa em mais 175 escolas da Rede Pública de Ensi-

no, ampliando para 249 o número de  escolas beneficiadas 

com o programa até 2014.  

mediação tecnológica: O Governo do Estado criou o 

Mais Saber, que usa as tecnologias da comunicação (tele-

visão, satélite e informática) para levar ensino de qualida-

de a toda parte do Estado. São 300 escolas e ambientes 

escolares de mediação tecnológica espalhados por todo o  

território piauiense, uma garantia de que o ensino de alto 

nível estará chegando a todo o Piauí. Os resulta-

dos já são visíveis: o programa acaba 

de aprovar seu primeiro aluno 

para um curso superior. 

Iarla Oliveira, estudante 

da cidade de Floriano, vai 

cursar Nutrição, na Facul-

dade FAESF. 

sistema de avaliação próprio: Criado pelo 

Governo do Estado através da Secretaria de Estado 

da Educação e Cultura, o Sistema de Avaliação Educa-

cional do Piauí (Saepi) tem por objetivo avaliar as escolas 

municipais e estaduais, com relação às habilidades e com-

petências desenvolvidas em Língua Portuguesa e Mate-

mática.

O Saepi segue a mesma matriz do Sistema de Avaliação 

do Ensino do Brasil (Saeb), e resulta em diagnóstico que 

testa a qualidade da educação em cada município, cujos 

resultados são apresentados por escola, turno, turma e 

aluno, permitindo o desenvolvimento de políticas educa-

cionais locais e contextualizadas, pensadas e direcionadas 



5 8

para a realidade de cada município. O programa avalia es-

tudantes da 4ª série/5º ano e 8ª série/9º ano do Ensino 

Fundamental e 3º ano do Ensino Médio em Língua Portu-

guesa e Matemática.

líder em matrículas: Conforme dados do Ministério da 

Educação, o Piauí é um dos líderes no percentual de crian-

ças em idade escolar na sala de aula. Segundo os últimos 

dados divulgados pelo Inep, nada menos que 93,1% das 

crianças do Piauí estão matriculadas. Isso quer dizer que a 

gente está cuidando do futuro do nosso povo, garantindo 

educação para todos. Em 2012, as 760 escolas da Rede de 

Ensino Estadual garantiram a matrícula de mais 280 mil 

alunos nas modalidades de Ensino Fundamental, Ensino 

Médio Regular e Educação de Jovens e Adultos. 

construção e reforma de escolas: A rede escolar es-

tadual se expande e se moderniza, garantindo melhores 

condições para quem ensina e para quem aprende. Está 

em fase final de execução a construção de 33 novas esco-

las. Também seguem acelerados os trabalhos de reforma 

e ampliação de outras 13 escolas, que se somam aos 60 

núcleos e polos da Universidade Aberta. Para 2013, serão 

realizadas obras de reforma e ampliação nas unidades da 

Rede Estadual de Ensino que receberão o programa Mais 

Educação, de escolas de Tempo Integral. 

transporte escolar: Para garantir a presença do aluno 

na sala de aula, o Governo do Estado está investindo no 

transporte escolar. Em 2012, a rede de ônibus escolares 

encurtou o caminho até uma educação de qualidade. Em 

2013, os investimentos no transporte de alunos vão so-

mar R$ 85 milhões. Desse total, R$ 24 milhões serão 

para convênios com as prefeituras visando manter a 
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frota de ônibus escolares nos municípios. 

Outros R$ 21 milhões serão aplicados na 

aquisição de 70 mil bicicletas – a serem 

distribuídas entre os estudantes. Os 

R$ 40 milhões restantes serão utili-

zados na compra de 180 ônibus.

esporte na escola: A prática 

esportiva está sendo estimulada 

na rede estadual de ensino com 

a construção de novos espaços. 

Em 2012, foram construídas 

mais de 60 quadras poliespor-

tivas e em 2013 outras 40 

serão entregues à comu-

nidade escolar. Com mais 

esporte nas escolas, o 

estudante ganha espaço 

para práticas saudáveis e 

socializantes. 

climatização de escolas: Salas com mais conforto ga-

rantem melhor rendimento dos alunos e professores. Por 

isso o Governo criou o programa de climatização de esco-

las, iniciado com a reforma de 24 salas no Liceu Piauien-

se. Só em 2012, 31 escolas receberam equipamentos. Ao 

todo, 355 salas de aulas foram totalmente climatizadas. A 

meta até 2014 é dobrar esse número. 

intensivão da seduc: Atendeu em 2012, a um total de 

24 mil alunos, se convertendo em um reforço especial com 

revisões de conteúdo para estudantes da rede pública que 

buscam o acesso à universidade.

Como fato pioneiro e inédito, não só no Piauí, mas no Bra-

sil, as revisões do Intensivão, que aconteceram no Ginásio 

de Esportes Verdão com a presença de milhares de estu-

dantes, foram transmitidas, ao vivo, pelo IPTV (via satéli-

te) e TV aberta para todo o Estado do Piauí.   

palavra de criança: O Palavra de Criança, uma iniciativa 

do Governo do Estado em parceria com o Unicef, é um 

programa executado em 120 municípios, onde o estado 

custeou todas as ferramentas tecnológicas, todas as for-

mações e os municípios disponibilizam sua rede de ensino. 

O programa Palavra de Criança acompanha mais de 40 mil 

alunos das séries iniciais, num esforço para a alfabetização 

de crianças.

A ideia foi tão bem recebida que o MEC usou como mode-

lo para criar o Pnaic (Pacto Nacional de Alfabetização na 

Idade Certa), que começa em 2013, mas que já teve todo 

o processo iniciado. 

Os tutores já estão cadastrados e a formação deve acon-

tecer já este ano. No Piauí, 100% dos municípios fizeram a 

adesão ao Pnaic e 165 mil alunos serão beneficiados com 

o programa.

Incentivo aos melhores talentos

O bom desempenho na escola pública vai ser premiado. 

Isso vale para as escolas com melhores índices, os profes-

sores mais produtivos e os alunos com melhor desempe-

nho em sala de aula.

Para isso, o Governo do Estado está criando incentivos 

que geram estímulo para termos uma escola pública cada 

vez melhor e alunos cada vez mais capazes de vencer na 

vida, criando um novo futuro para nossa Terra Querida.

prêmio aos melhores: Quem mostra melhor resultado me-
rece ser valorizado. Assim, o Governo do Estado está criando 
um mecanismo de premiação dos melhores alunos de cada 
escola da rede estadual. Essa premiação também vai desta-
car as melhores escolas e os melhores professores, porque 
educação de qualidade é fruto da vontade de todos. 

intercâmbio: Será criado neste ano de 2013, o programa Intensivão da SEcretaria de Educação para as provas do Enem.
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Idade Certa (PNAIC) que reafirma e amplia o compromisso 

de alfabetizar as crianças de escolas públicas até, no má-

ximo, os oitos anos de idade, ao final do 3º ano do ensino 

fundamental. 

Esse passo confirma a posição do Estado como 

campeão nacional no crescimento dos índices de 

escolarização e redução do analfabetismo. A pro-

posta do Ministério da Educação é universalizar 

a política de alfabetização já implantada em 2012 

pelo Governo do Piauí em parceria com o Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (Unicef). 

servidores têm melhores salários: Os ser-

vidores da Educação tiveram aumentos 

diferenciados em 2011 e 2012, com 

índices bem acima da inflação. No 

ano passado, o aumento médio 

foi de 22,23%, um dos maiores 

acréscimos do país. Porque a 

valorização dos professores é 

prioridade. 

valorização e qualificação 

dos servidores: O reconhe-

cimento dos servidores pelo 

trabalho que realizam é parte 

da valorização do setor. No 

ano passado, 809 profes-

sores mudaram de classe e 

outros 523 foram beneficiados 

com a mudança de nível. Através do 

Parfor, professores em exercício na 

rede pública de educação básica 

garantem uma formação acadêmica 

exigida pela Lei de Diretrizes e bases da 

Educação Nacional – LDB, bem como pro-

mover a melhoria da qualidade da educa-

ção básica.

de intercâmbio. O objetivo é dar oportunidade aos melho-

res alunos da rede estadual de ensino, permitindo através 

de uma bolsa que o estudante passe um período em um 

país onde possam aprender uma nova língua e absorver 

novos conhecimentos. 

bolsa de incentivo: Também será criada 

uma bolsa para garantir a presença dos alu-

nos na sala de aula. O objetivo primordial é 

reduzir a evasão e assegurar um processo 

de transformação da nossa realidade.

combate ao analfabetismo: O Piauí está 

na linha de frente do combate ao analfabetis-

mo. Todos os 224 municípios piauien-

ses fizeram a adesão ao Pacto 

Nacional pela Alfabetização na 

Professor Antônio Amaral, 
que coordena o projeto  modelo  

de Educação para a região 
Norte do Piauí em parceria com 

o Governo do Estado.
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No Estado do Piauí estão regularmente matriculados nos 

cursos de formação inicial - 1ª Licenciatura e 2ª Licen-

ciatura 6.683 professores das redes estadual e municipal 

nas Instituições de Ensino superior do Piauí: UESPI, UFPI 

e IFPI.

A Secretaria da Educação ofertou ainda 809 vagas no Cur-

so de Capacitação a Distância para Gestores Escolares – 

Progestão Online, com carga horária de 300 horas, com 

o objetivo de formar lideranças escolares comprometidas 

com a construção de um projeto de gestão democrática da 

escola pública, focada no sucesso dos alunos.

Além disso, 951 professores ingressaram em cursos de 

pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado). 

Uespi produz conhecimento e cria
nova realidade

A Universidade Estadual do Piauí (Uespi) ganha atenção 
especial do Governo do Estado, consciente de que investir 
no conhecimento é fundamental para a transformação do 
Estado. O orçamento da Uespi cresceu 80% em dois anos, 
as instalações dos campi melhoraram, a Universidade ga-
nhou novas condições de ensino e contratou professores e 
servidores técnicos. Quem também se fortalece é a Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Piauí (Fapepi), importante 
para produzir o conhecimento que muda a realidade da 
nossa terra. E os resultados estão aí.

Universidade Estadual do Piauí pela primeira vez possui um número de professores efetivos superior ao de substitutos.

qualidade reconhecida: A Universidade Estadual do 

Piauí (Uespi) se reinventa e começa a construir uma nova 

realidade, com reconhecimento nacional. Entre os 89 cur-

sos de Direito que em todo o país receberam o Selo OAB 

de qualidade em 2012, cinco são do Piauí. E desses, três 

são da Uespi, a única instituição no país a ter três cursos 

com qualidade reconhecida pela OAB.

destaque no enade: A área de Saúde da Uespi ganha 

destaque no Enade. Os cursos de Medicina, Fisioterapia, 

Psicologia, Educação Física (em Teresina) e Enfermagem 

(Parnaíba) alcançaram 5, a nota máxima na avaliação do 

MEC.

orçamento recorde: Em dois anos, o orçamento da Ues-

pi cresceu 80%, quatro vezes mais que a média para o 

orçamento global do Estado. É a demonstração do com-

promisso do Governo do Estado com uma nova Uespi e a 

produção de conhecimento capaz de transformar o Piauí.

professores contratados: O Governo autorizou concurso 

para professor e servidor. Foram contratados 199 professo-

res e 240 servidores. Agora são 797 docentes efetivos, que 

pela primeira vez na história superam os temporários.

mais títulos e qualidade:  A Uespi contratou pro-

fessores mais qualif icados, uma garantia de ensino de 

mais qualidade. Dos 199 docentes contratados através 

de concurso, 35 são doutores, 133 mestres e 31 espe-

cialistas.
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milhões por parte da Capes e mais R$ 3,9 milhões através 

do Tesouro Estadual).

A Fapepi conseguiu um feito inédito para os pesquisado-

res piauienses: a liberação, em parceria com o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), de R$ 800 mil para pesquisas de ponta realiza-

das no Estado, dentro do Programa de Apoio a Núcleos 

de Excelência (Pronex). Esse foi o maior edital já apoiado 

pela Fundação na sua história. Os projetos foram selecio-

nados nas áreas de planejamento urbano, solos, zootecnia 

e farmacologia. Desse valor, R$ 200 mil são oriundos do 

Tesouro Estadual e o restante do CNPq.

O Programa de Desenvolvimento Científico Regional 

(DCR-PI) fortaleceu os grupos de pesquisa das instituições 

de ensino superior e de pesquisas públicas ou privadas do 

Piauí. Em convênio firmado entre a Fapepi e o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), projetos de pesquisas desenvolvidos no Estado 

receberam auxílio financeiro para investir em infraestrutu-

ra e recursos humanos.

Com o intuito de despertar vocação para os campos da 

ciência e carreiras tecnológicas, o Governo do Estado, 

em parceira com o Governo Federal, garantiu recursos 

para implantação de 200 bolsas destinadas a estudantes 

de ensino médio e profissionalizante da rede pública de 

ensino do Piauí.  A iniciativa foi concretizada por meio do 

bolsas para professores: Formar professores com ca-

pacidade para pesquisas de alto nível foi um dos focos do 

Governo através da Fapepi, com ganhos diretos para a 

Uespi. Em 2011 e 2012, foram concedidas 63 bolsas, 43 

delas de Doutorado. O valor global concedido nos últimos 

12 meses foi de R$ 722,5 mil.

acordo com a capes: A qualificação de docentes e pes-

quisadores ganha maior impulso com o convênio firmado 

entre Fapepi e Capes. A cooperação técnica vai gerar in-

vestimentos de R$ 10,5 milhões por parte da Capes e mais 

R$ 3,9 milhões através do Tesouro Estadual.

pesquisa em mineração: Um dos grandes potenciais do 

Estado, o setor mineral terá na Uespi o Centro de Tecnolo-

gia da Mineração, em fase de edificação.

universidade aberta: O programa Universidade Aber-

ta do Brasil (UAB) encontra-se implantado e funcionando 

em 30 polos de apoio presencial em municípios piauienses, 

com investimento em tecnologia de ponta e estrutura físi-

ca para assegurar ensino superior de qualidade em todos 

os municípios do Estado. São 6 mil alunos realizando o 

sonho de um curso superior. Atualmente, 14 novos polos 

de apoio presencial estão em fase de construção/adapta-

ção/ampliação com previsão de implantação para 2013. 

Dos 100 núcleos de educação a distância que estão sendo 

construídos, 70 núcleos já estão sendo mobiliados/equi-

pados para implantar os cursos ofertados pela unidade de 

educação profissional desta secretaria.

Investindo em Pesquisa

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Piauí (Fapepi), assegurou parcerias 

com instituições de fomento nacional e órgãos federais 

que preveem grandes investimentos para o fortalecimento 

dos programas de pós-graduação e a qualificação profis-

sional dos docentes. Ações como essas garantem o desen-

volvimento científico e tecnológico do Estado.

A qualificação de docentes e pesquisadores ganhou maior 

impulso com o Acordo de Cooperação firmado entre a 

Fapepi e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes). O convênio vai gerar investi-

mentos R$ 14 milhões em bolsas nos Programas de Pós-

Graduação em nível de doutorado e mestrado das institui-

ções de Ensino Superior (IES) sediados no Piauí. (R$ 10,5 

Uespi, através da fapepi, fez investimentos recordes em Pesquisa.
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Programa de Iniciação Científica (PIBIC-Jr), como forma de 

incentivo aos talentos potenciais que, no futuro, poderão 

se tornar novos pesquisadores e colaboradores com o de-

senvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Esta-

do. Foi firmado ainda um novo convênio para o Edital do 

Programa de (PPSUS) 2013, que prevê 1,2 milhão de reais 

para financiamento de pesquisas em saúde pública. O PP-

SUS é uma das grandes apostas do Governo Federal em 

parceria com as Secretarias Estaduais de Saúde no sen-

tido de apontar soluções para os problemas enfrentados 

pelo sistema de saúde pública. O Programa destina recur-

sos para projetos de pesquisas que focados em inovações 

para áreas prioritárias do SUS, no Piauí. As perspectivas 

para a Fapepi em 2013 não poderiam ser melhores. Em 

curso desde o fim do ano passado, o Programa de Bolsas 

de Mestrado e Doutorado será um impulso único para os 

pós-graduandos piauienses. Com 71 bolsas de doutorado, 

130 bolsas de mestrado e 36 auxílios financeiros a serem 

implantados até março deste ano, a Fapepi, em parceria 

com a Capes vai investir para promover o desenvolvimen-

to científico e tecnológico no Piauí.

A Fapepi busca também divulgar a produção científica 

piauiense. A principal meta é contratar 50 propostas para 

apoiar a participação de pesquisadores em eventos cien-

tíficos, assim como apoiar a organização de eventos cien-

tíficos e publicações científicas. Além disso, o informativo 

científico da instituição, Sapiência, está em processo de 

reforma editorial a fim de encampar com cada vez mais 

afinco a missão de divulgar a ciência produzida no Estado 

do Piauí.

mais bolsas de pesquisa: A Fapepi do-

brou o número de bolsas para professores 

da Uespi. Além disso, os editais asseguram 

prioridade aos projetos de pesquisas que 

estudam os potenciais do Piauí. É o Governo 

dando à Uespi um lugar estratégico no desenvol-

vimento do Estado. 

infraestrutura para pesquisa: Através da Fapepi 

e convênio Finep, o Estado aposta decisivamente na 

pesquisa, tanto concedendo bolsas como construindo 

laboratórios. Somente nos laboratórios de Química e 

Física, o investimento total foi de R$ 800 mil. Os investi-

mentos nos laboratórios do Geratec – Núcleo Interinstitu-

cional de Estudos e Geração de Novas Tecnologias para 

o fortalecimento do Arranjo Produtivo Local do Babaçu 

– abrem novas perspectivas para a economia local.

programa de fixação de doutores: 

Está em execução o Programa Desenvolvimento Cientí-

fico Regional DCR-PI, através de Convênio Fapepi/CNPq. 

O objetivo é fixar doutores em instituições de ensino/

pesquisa no Piauí, para renovação e fortalecimento dos 

grupos de pesquisa, além de criar novas linhas de inte-

resse regional. O investimento é de R$ 386 mil.

iniciação científica: Execução do Programa de Inicia-

ção Científica Junior PIBIC-Jr, através de Convênio Fapepi/

CNPq, com a implantação de 200 bol-

sas para estudantes do ensino 

médio e profissionalizante 

da rede pública de ensino 

do Piauí. O objetivo é des-

pertar vocação para os 

campos das ciências e 

das carreiras tecnológi-

cas. O investimento é de 

R$ 240 mil. 
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Desde o primeiro semestre de 2011, o sistema público es-

tadual de saúde tem um novo modelo. E os resultados se 

mostram cada vez mais positivos. O resumo dessa mu-

dança pode ser traduzido em uma frase: a saúde ganhou 

qualidade e está em toda parte, bem pertinho de cada ci-

dadão.

Assim, diminui a demanda gerada pelos municípios do in-

terior sobre o sistema de saúde em Teresina: com hospi-

tais regionais funcionando melhor e com melhor resoluti-

vidade, a maioria dos pacientes que vinha para a capital, 

hoje é atendida no próprio município.

As mudanças começaram com um choque de gestão onde 

o ponto mais representativo foi a profissionalização da ad-

ministração da saúde. Despolitizando o setor, os diretores 

de hospitais passaram a ser escolhidos por mérito, em um 

rigoroso processo seletivo. Os ganhos podem ser notados 

em todas as unidades de saúde, em Teresina e no interior.

Em 2012, as estatísticas passaram a mostrar os efeitos do 

novo modelo. Uma evidência foi o movimento do período 

do carnaval, que gera a maior demanda sobre o sistema 

de saúde, em geral superlotando os hospitais da capital – 

em especial Hospital de Urgência de Teresina (HUT) e o 

Hospital Getúlio Vargas (HGV). Conforme relato da própria 

prefeitura de Teresina, entre a sexta-feira antes do carna-

val e a quarta-feira de cinzas, apenas 40 pacientes foram 

enviados pelos hospitais regionais para o HUT. Nesse perí-

odo, o número de pacientes vítimas de acidentes de carros 

foi 38% menor que no ano anterior.

A principal explicação para essa mudança está na maior 

capacidade de atendimento dos hospitais mantidos pelo 

Governo do Estado no interior, que deixaram de ser meros 

transferidores de pacientes, ganhando a capacidade de re-

solver a grande maioria dos casos no local, sem necessi-

dade de envio para a capital.

É especialmente representativo o atendimento na área de 

ortopedia, serviço que passou a ser assegurado nos hos-

pitais regionais: este era um dos setores que mais gerava 

demanda para Teresina. Também cabe destacar a rigorosa 

oferta de plantões, uma garantia de atendimento a qual-

quer momento do dia ou da noite. Assim, só os casos real-

mente complexos são encaminhados para a capital. 

Uma mudança e tanto que dá mais tranquilidade e mais 

saúde para cada piauiense.
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Mais estrutura, melhor resolutividade

Em Teresina, a rede estadual ganhou melhores condições. 

O Hospital Getúlio Vargas (HGV) conta com novas clínicas 

e passou a realizar novos procedimentos. O Hospital da 

Polícia Militar (HPM) ampliou a capacidade de atendimen-

to e chegou a fazer mais de 800 cirurgias em um único 

mês, cerca de metade delas cirurgias ortopédicas, o que 

fez o HPM se converter em um importante regulador do 

sistema de saúde.

Como se pode ver, as ações de saúde estão em toda parte, 

levando um melhor atendimento a todos os piauienses.

Os hospitais do interior do Estado ganharam maior ca-

pacidade de atendimento, com reforma, equipamentos e 

contratação de profissionais de saúde. Bom Jesus, Cor-

rente e Campo Maior são exemplos, e Picos e Floriano 

– com obras que melhoram e ampliam a capacidade de 

atendimento – seguem o mesmo caminho. O resultado é 

um atendimento mais rápido e eficiente. Teresina também 

ganha com isso, já que reduz drasticamente o número de 

pacientes que vem do interior para a capital.

Em Bom Jesus, o Governo do Estado reformou e ampliou o 

Hospital Regional Manoel de Sousa Santos, com recursos 

investidos que somam mais de R$ 1 milhão.  A unidade 

de saúde dobrou o número de leitos (48 para 84), além de 

oferecer novos serviços, como Ortopedia, Raios X, Pronto 

Socorro, Obstetrícia e Ultrassom. De abril a novembro, 

a unidade de saúde atendeu 26 mil pacientes, destes, 10 

mil foram de outros municípios. O Hospital Regional ga-

nhou ainda uma área específica para o setor de Urgência 

e Emergência, o qual apresenta a maior demanda de aten-

dimento. Nele, foram realizados mais de 17 mil procedi-

mentos.

Em Corrente, até o início de 2012, o Hospital Regional João 

Pacheco Cavalcante realizava cerca de 3.400 procedimen-

tos por mês, além de 70 internações, em média. Desde 

setembro, com a inauguração de uma ampla reforma, ade-

quação e ampliação de instalações, o número de proce-

Hospital Infantil Lucídio Portela acabou com a fila de espera para cirurgias e quebrou recorde de atendimento em 2012.
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dimentos por mês passou para 6.770 e o de internações, 

175. Serviços importantes, como a ortopedia e a realiza-

ção de cirurgias de média complexidade, foram implanta-

dos com a reestruturação do Hospital, com investimento 

do Governo do Estado de mais de R$ 1 milhão.

As mudanças são bem visíveis também em Campo Maior: 

com atendimentos que contemplam desde consultas sim-

ples a intervenções cirúrgicas, o Hospital Regional de 

Campo Maior (HRCM) se tornou referência na prestação 

de serviços de saúde. O Hospital realiza cerca de 120 mil 

atendimentos por ano e atende a população de 24 municí-

pios do Norte do Estado. O HRCM conta com atendimen-

tos na área de Clínica Geral, Ortopedia, Obstetrícia, Cirur-

gia Geral e Pediatria. 

As transformações alcançam todos os setores do sistema 

estadual de saúde: na estrutura, na qualificação, no res-

peito aos profissionais e na atenção aos pacientes.

utis no interior: Hospitais como o de Floriano, Piripiri e 

Oeiras agora contam com Unidades de Terapia Intensiva, 

oferecendo um serviço mais complexo e eficaz ao cidadão.

novas ubas: Já foram inauguradas 14 Unidades Básicas 

Avançadas de Saúde e 20 estão em andamento. As UBAS 

garantem atendimento de qualidade à população, levando 

para todo o Estado serviços que antes eram oferecidos 

somente em grandes centros.

As UBAS possuem os mais modernos aparelhos, encon-

trados nos melhores centros de saúde das grandes cidades 

do país. Consultório odontológico completo, inclusive com 

Raios-X, farmácia, sala de vacinação e sala de parto com 

berço aquecido são alguns dos exemplos dessa estrutura.

hpm fundamental: Com melhores condições e mais 

eficiência, o Hospital Dirceu Arcoverde, conhecido como 

Hospital da Polícia Militar (HPM), torna-se fundamental 

para o funcionamento do sistema de saúde pública. Só em 

maio foram mais de 8.000 atendimentos, sendo 715 cirur-

gias. 

O HPM se tornou um centro de excelência em Odontologia, 

referência para o servidor estadual. No ano de 2012, foram 

mais de 15 mil atendimentos odontológicos para servido-

res ou vinculados ao Instituto de Assistência e Previdên-

cia do Estado do Piauí (Iapep). Outra especialidade com 

um grande número de atendimento é a patologia clínica, 

que fechou o ano passado com 13.728 mil acolhimentos. O 

HPM também é o hospital da rede pública estadual com o 

maior número de transferências entre usuários do Hospital 

de Urgência de Teresina (HUT), com uma variação diária 

de 15 a 20 transferências em 2012, praticamente o dobro 

se comparado ao ano anterior. Por dia, são realizadas mais 

de 20 cirurgias ortopédicas de média complexidade com 

pacientes transferidos. Sem falar nos mutirões quinzenais, 

que operam cerca de 30 pacientes do HUT com problemas 

ortopédicos de média complexidade.

Em setembro, foram entregues novos ambulatórios, ala de 
fisioterapia, posto de atendimento e áreas de circulação in-
terna e externa. A reforma incluiu ainda novos mobiliários 
e equipamentos de informática e melhoria de leitos, clima-
tizados. Dos 99 leitos, 74 são para usuários do SUS e 25 

Hospital da Polícia Militar se consolidou como referência na capital e hoje é uma das principais braços de apoio para o HUT.
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Mais e modernos equipamentos na capital e interior aumentam a resolutividade dos hospitais e levam a Saúde para todas as regiões.

para contribuintes do Iapep, Plano Médico de Assistência e 
Tratamento  (Plamta), além da Polícia Militar. Os recursos 
foram de R$ 1,7 milhão, oriundos do Tesouro Estadual.

O Núcleo de Equoterapia, localizado no Esquadrão de Po-
lícia Montada, foi reformado assim como o setor de equo-

terapia que atende a 57 pessoas em dois turnos.

hospital infantil: Em 2012, com a conclusão das obras 

de reforma, a implantação de novos serviços e modernos 

equipamentos, o Hospital Infantil Lucídio Portela (Hilp) ga-

nhou mais eficiência e resolutividade na assistência à saú-

de às crianças piauienses.

Em 2011, a fila de espera por cirurgias pediátricas superou 

os 1.200 pacientes. Com a reestruturação, o Hilp passou 

a ter uma realidade totalmente diferente, conseguindo, em 

setembro, acabar com a fila de espera por cirurgias ele-

tivas, que historicamente marcava o Hospital. O Lucídio 

Portela oferece diversas especialidades, entre elas: pe-

diatria geral, neurocirurgia, nefrologia, hematologia, car-

diologia, dermatologia, reumatologia, cirurgia pediátrica, 

gastroentorologia, psicologia, fonoaudiologia e nutrição.

A unidade de saúde conta ainda com duas salas de cirur-

gias completamente estruturadas, além de serviços de 

ortopedia pediátrica, equipamentos para realizar cirurgia 

laparoscópica em crianças e equipamento de urologia pe-

diátrica, fornecendo nessa área os melhores serviços do 

Estado. 

Com um serviço de qualidade e uma equipe de profissio-

nais capacitados, o número de atendimentos no Hospital 

Infantil triplicou em 2012. No começo do ano, eram reali-

zadas em média 500 consultas por mês, e, em dezembro, 

esse número fechou em 1.500.

A quantidade de cirurgias pediátricas também teve um 

crescimento significativo, passando de 54, no mês de mar-

ço, para 252 em dezembro.

Em 2013, o Hilp tem como meta, entre outras, ser uma das 

primeiras casas de saúde do Nordeste a prestar serviços 

pedagógicos, a fim de melhorar o rendimento das crianças 

e adolescentes que passam de cinco a 20 dias internados 

nas enfermarias do hospital.

centro de referência ad: O Governo do Estado, atra-

vés da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), iniciou a 

obra de readequação do Centro Social Urbano (CSU) do 

bairro Buenos Aires, zona Norte de Teresina.

O espaço está sendo adaptado para abrigar o primeiro 

Centro Estadual de Referência Álcool e Drogas para re-
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cuperação, exclusiva, de mulheres usuárias de álcool e 

drogas. Os recursos para a reforma do CSU e readequa-

ção para Centro de Referência Feminino estão orçados em 

cerca de R$ 500 mil. 

O Governo já havia transformado o Hospital do Mocam-

binho, na zona Norte, em unidade de referência em álcool 

e drogas de Teresina. Esse trabalho rendeu à unidade de 

saúde o diploma “Mérito pela Valorização da Vida”, honra-

ria concedida pela Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas (Senad), em 2012.

O Hospital do Mocambinho referência AD realiza atendi-

mentos de média e alta complexidade, como tratamento 

de intoxicação aguda em usuários de álcool, crack e ou-

tras drogas, tratamento da síndrome de abstinência e in-

ternação para tratamento de pacientes com transtornos 

mentais.

Os resultados são altamente significativos: em 2012 foram 

mais de 300 atendimentos. A unidade de saúde atende 

cerca de 30 pacientes por mês, que permanecem em mé-

dia 20 dias internados. 

novos hemocentros: O Hemopi de Teresina ganha re-
forma e novos equipamentos e se torna mais eficiente. E 
as cidades de Picos e Floriano passam a contar com mo-
dernos Hemocentros.

novos laboratórios: Os serviços de saúde ficam mais 

eficientes com os novos laboratórios instalados pelo Go-

verno do Estado. São exemplos os laboratórios de diag-

nóstico por imagem do HGV e CEIR, bem como o Lacen.

Lacen entre os melhores do país

O Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Costa Alvaren-

ga, o Lacen, está entre os oito melhores laboratórios pú-

blicos do país. A mudança de certificação foi anunciada em 

dezembro pelo Ministério da Saúde, através da portaria 

2.606 que classifica, desde 2005, os Laboratórios Centrais 

de Saúde Pública do Brasil a partir da análise dos dados 

O Laboratório Central do Estado é considerado um dos melhores e mais modernos do país.
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relativos à população e a extensão territorial de cada Es-

tado.

Em 2012, o laboratório realizou cerca de 107.000 exames. 

Dentre os serviços oferecidos pelo laboratório está a re-

alização de teste do pezinho, investigação de paternidade 

(DNA), HIV, hepatite C, além de virologia para dengue, sa-

rampo, rubéola, citomegalovírus, hepatites virais (A, B e 

C), sífilis, doença de Chagas, toxoplasmose, leishmaniose 

(cutânea e visceral) e leptospirose. O Lacen realiza, ainda, 

análise de controle em produtos e serviços.

exame de dna gratuito: Na área de investigação de 

paternidade, o Lacen trabalha em parceria com a Defen-

soria Pública do Estado. Desde a implantação do laborató-

rio de DNA, um dos mais modernos do país e o único do 

Nordeste pertencente à rede pública, foram realizados 287 

exames de DNA. 

maior cobertura do psf: O Piauí é o estado com maior 

cobertura do Programa de Saúde da Família. O programa 

alcança 96,27% dos piauienses, um trabalho que valoriza 

a saúde preventiva.

medicamentos excepcionais: A falta de medicamentos 

excepcionais deixou de ser notícia no Piauí. Um minucioso 

controle de estoque garante o atendimento das necessida-

des desse público especial.

menor mortalidade materna: Entre 2010 e 2011, o 

Piauí reduziu a mortalidade materna em 11%. Com a im-

plantação da Rede Cegonha em Parnaíba, Teresina e Flo-

riano, o Estado dá um salto na qualidade do atendimento 

às gestantes.

HGV se renova e fica ainda mais
eficiente

O Hospital Getúlio Vargas se renova, abre novos laborató-
rios, clínicas e serviços, como o transplante de rins. Com 
maior capacidade e resolutividade, aumenta o número 
de leitos ocupados, tornando o HGV ainda mais impres-
cindível. A Excelência do atendimento no hospital é reco-
nhecida pelos Ministérios da Saúde e da Educação, que 
renovaram o credenciamento da unidade de saúde como 
Hospital-Escola por mais dois anos. Como consequência, 

o HGV ganha novas residências.

O principal hospital do Estado implantou novos servi;os e dinamizou o atendimento de alta complexidade.
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novas salas cirúrgicas: A inauguração de nove novas 

salas cirúrgicas, no mês de outubro, contribuiu para que 

houvesse um acréscimo na quantidade de cirurgias rea-

lizadas no HGV. Foram 8.067 cirurgias durante o ano de 

2012, o que corresponde um aumento de 18% em rela-

ção ao ano de 2011. Além disso, foi inaugurada uma sala 

com 12 leitos de recuperação, pós-cirurgia, totalmente 

modernizados. No HGV, os profissionais dispõem de uma 

moderna estrutura para atender em diferentes especiali-

dades, como ortopedia, proctologia, neurologia, vascular 

e urologia, além de contar com aparelhos de ponta, como 

o videolaparoscópio.

Quem precisa do HGV também vai encontrar serviços de 

alto padrão como Diagnóstico por Imagem, Hemodinâmi-

ca, Clínica Cardiológica, Ginecológica e Laboratório de Nu-

trição Enteral, além de um setor administrativo totalmente 

novo. 

mutirões cirúrgicos: O Hospital Getúlio Vargas realizou 

diversos mutirões no sentido de otimizar o volume cirúr-

gico e, assim, reduzir a fila de espera por cirurgia ortopé-

dica no Ambulatório do HGV. Houve quatro mutirões de 

ortopedia, três de otorrinolaringologia, um de hérnia e um 

de postectomia (cirurgia realizada para corrigir a fimose).

caps se destacam: Levantamento do Ministério da Saú-

de sobre a Rede de Atenção Psicossocial no Brasil mostra 

o Piauí como o 6º estado com melhor cobertura de Cen-

tros de Atenção Psicossocial (CAP). Numa escala de 0 a 

1, o Estado saiu da média de 0,03 em 2002 para 0,91 em 

2011. 

saúde do trabalhador: Em pouco mais de um ano, uni-

dades do Centro de Referência Regional de Saúde do Tra-

balhador (Cerest) entraram em funcionamento nas cidades 

de Parnaíba e Picos. O próximo a iniciar suas atividades 

fica localizado em Uruçuí.

Os centros desenvolvem as ações de Saúde do Trabalha-

dor em todos os níveis de atenção do Sistema Único de 

Saúde (SUS), incluindo a assistência, prevenção, promo-

ção e reabilitação. Além das novas sedes, o Piauí já pos-

suía Cerest em Teresina e Bom Jesus.

samu mais presente: Desde a inauguração da Central 

de Regulação Estadual do SAMU, em abril de 2011, o Ser-

viço de Atendimento Móvel de Urgência não para de se 

expandir pelo Estado: já foram inauguradas 45 bases des-

centralizadas. É o atendimento rápido e de qualidade nas 

ruas de várias cidades do Estado.

O levantamento da Central de Regulação do SAMU mostra 

que 25.300 pessoas foram atendidas pelo Serviço em 2012 

em todo o Piauí.  A estimativa média mensal é de 1.800 

atendimentos na zona urbana e rural das cidades piauien-

ses, com exceção de Teresina, Parnaíba e Picos, que não 

são reguladas pela Central.

A Central de Regulação foi implantada no Estado em 2011 

e atende diretamente 52 municípios cobertos ou com ba-

ses descentralizadas. Além dos municípios polos, o aten-

dimento móvel se estende para centenas de municípios 

circunvizinhos dessas bases. Ao todo, 730 profissionais de 

saúde contratados prestam atendimentos de urgência. 

samu aéreo: A rápida assistência pré-hospitalar forneci-

da pela rede estadual de saúde, essencial na hora de sal-

var vidas, contará com um reforço importante em 2013. 

É a unidade móvel aérea para o Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência, o Samu Aéreo. O projeto, elaborado 

O SAMU foi interiorizado atendendo mais e melhor os piauienses.
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pela Coordenação Estadual do Samu, foi lançado em 2012. 

Através de uma parceria entre a Sesapi e o Governo Fede-

ral, a aeronave vai dar agilidade ao atendimento às vítimas 

já nos primeiros minutos após o acidente.

valorizando o servidor: O Governo promoveu o maior 

concurso público do setor de saúde, ampliando o atendi-

mento. E também investe na qualificação do servidor, o 

que ajuda a melhorar ainda mais o setor de saúde. 

Foram oferecidas 904 vagas em várias especialidades e 

cargos. Só na primeira lista de convocados, divulgada 30 

dias após o anúncio do resultado em abril, foram chama-

dos 135 médicos, além de Farmacêuticos-bioquímicos e 

Técnicos em Enfermagem.

Na busca pela valorização desses profissionais, o Governo 

do Estado sancionou a lei que assegura o Plano de Car-

gos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) para 31 categorias 

da área de saúde. O PCCV t e m 

impacto gradual no ven-

cimento e o reajuste 

chega a mais de 

100% em algumas 

categorias. O Governo ainda sancionou a atualização do 

Plano de Cargos e Salários dos médicos, com aumento da 

folha de pagamento de 100% até 2014. Em 2012, também 

foi autorizado o reajuste no valor pago nos plantões extras 

dos servidores não médicos.

Nova Maternidade e excelência
no atendimento

Um sonho do setor de saúde começa a se tornar realidade. 

É a Nova Maternidade de Teresina, que vai substituir a 

Evangelina Rosa.

O projeto original foi alterado e a obra começa a ser cons-

truída ainda no primeiro semestre de 2013. Para garantir 

o atendimento de excelência desejado pela população, as 

mudanças no projeto levaram também à escolha de um 

novo local, bem mais adequado: a Nova Maternidade fica-

rá na av. Presidente Kennedy. Os recursos são provenien-

tes da União e do Estado. 

cursos de medicina: O Piauí, que já é referência na for-

mação de profissionais da área de Saúde, vai dar um pas-

so adiante neste quadro, com a criação de dois novos 

cursos de Medicina. Vinculados à Universidade Federal 

do Piauí, os novos cursos serão instalados em Parnaíba 

e Picos, consolidando a posição dessas duas cidades 
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O Hospital do Mocambinho virou referência importante para o tratamento de Álcool e outras Drogas.

como polo regional. O curso de Parnaíba fortalece a po-

sição estratégica da cidade como centro educacional que 

atende ao Norte do Estado e atende a clientela do Ceará 

e Maranhão. No caso de Picos, o curso vai atender a uma 

ampla área no Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia e também 

o sudeste maranhense. O funcionamento se dará em par-

ceria com o Estado, que disponibilizará as instalações de 

hospitais regionais como espaço para o desenvolvimento 

dos novos profissionais de Medicina.

Enfrentamento às drogas

O Governo do Estado avança no enfrentamento a vários 

tipos de drogas no Piauí. Ainda em 2011 foi criada a Câma-

ra Estadual de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, 

reunindo órgãos governamentais (do Executivo, do Legis-

lativo e Judiciário), ONGs e setor privado. Em 2012, foi 

dado um novo passo, com a efetivação da Coordenadoria 

de Enfrentamento às Drogas (Cedrogas), que busca ofe-

recer um tratamento mais humanizado dos dependentes 

químicos, focando nos eixos de Acolhimento e Prevenção.

A Cedrogas iniciou a construção de dois Espaços de Aco-

lhimento e Valorização da Vida, que visam desenvolver 

atividades de humanização para usuários de drogas e pro-

mover atividades de socialização e lazer, com o auxílio de 

uma equipe multifuncional capacitada.

Os espaços funcionarão em Teresina nos CSUs dos bairros 

Matadouro, que atenderá 30 pacientes do sexo masculi-

no, e Cidade Jardim, que atenderá 25 pacientes do sexo 

feminino. No eixo Acolhimento será implantado também 

um Espaço de Encontro e Valorização de Vida, para aten-

der os usuários de drogas em situação de rua identificados 

através de busca ativa.
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Iapep se moderniza para atender
mais e melhor

Um dos grandes avanços do Instituto de Previdência do 

Estado do Piauí, Iapep, em 2012 foi a exclusão do limi-

te periódico para consultas e exames aos portadores de 

cardiopatias, transplantados e pacientes oncológicos, que 

hoje podem contar com o serviço mais adequado às suas 

necessidades, sem precisar ter que cumprir prazos corri-

queiros nos planos se saúde do país. Também foi extinto o 

limite periódico de sessões de fisioterapia para pacientes 

de patologias crônicas. Outro grande avanço foi a pos-

sibilidade de permanência como dependentes no plano, 

mesmo após o óbito de pensionistas. O ano também foi 

marcado pelo Pregão que garantiu o fornecimento de Ór-

teses, Próteses e Materiais Especiais para os beneficiários 

do Instituto.

controle e transparência

Para garantir mais controle e transparência aos serviços 

oferecidos pelo Iapep, o instituto recadastrou e implantou 

o sistema biométrico para os médicos credenciados ao Ia-

pep Saúde em Teresina. Foram credenciados 647 médicos 

ativos. Também foram ampliados os serviços no site ins-

titucional, que passou a ser mais resolutivo, facilitando a 

vida de quem precisa do Iapep. Atualmente, 100% do sis-

tema de regulação do Iapep Saúde 100% está sendo feito 

via WEB.

Outro grande avanço foi a implantação da Central de Con-

trole Assistencial para o ordenamento e sistematização 

das atividades integrantes à gestão do Plamta. Para esse 

ano, o Iapep vem planejando a reforma e modernização da 

sua sede em Teresina e das suas agências regionais, o re-

censeamento dos servidores públicos ativos, aposentados 

e pensionistas e a implantação da biometria para os mé-

dicos credenciados ao Iapep Saúde no interior do Estado.

 Outra importante ação realizada foi a pactuação feita com 

o Governo Federal e Municipal no plano Crack, é Possível 

Vencer. No Piauí, o plano é gerido pela Cedrogas e engloba 

três eixos: Cuidado, Segurança Pública e Prevenção.

Dessa parceria resultou a inauguração a Casa de Acolhi-

mento Transitório Infanto Juvenil (CATi), feita com recur-

sos do Crack, é Possível Vencer. O espaço tem por objetivo 

oferecer cuidados a crianças e adolescentes que tiveram 

seus vínculos familiares e sociais fragilizados ou rompidos, 

em consequência do uso de álcool e outras drogas.

 

No eixo prevenção, o Piauí também foi destaque com o 

projeto social  do Ministério da Saúde e do Escritório das 

Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), com o 

projeto Jovens Raízes. O projeto piauiense foi classificado 

em  o 3º lugar nacional e será implantado em 11 municí-

pios polos, atendendo 220 jovens de 10 a 29 anos.

 

O Governo também vem implantando um canal de diálogo 

com a população, instalando o Espaço de Escuta Comuni-

tária e Valorização da Vida no Centro Social Urbano (CSU) 

do Ilhotas, em Teresina, que está em fase de conclusão. 

Esse espaço irá trabalhar com crianças, adolescentes, jo-

vens e famílias no fortalecimento dos fatores de proteção 

e contra os fatores de riscos.

 

Já o projeto Abrace a Vida - Desafio de Transformação 

buscou formar atores sociais (profissionais, técnicos e lide-

ranças comunitárias), para intervir nas áreas identificadas 

de grande consumo de drogas, lícitas e ilicitas. O objetivo 

é preparar esses multiplicadores para lidar com as vulne-

rabilidades e o sofrimento social de usuários e familiares. 

O projeto possibilitou a capacitação de pessoas de vários 

municípios do interior do Piauí, onde foram elaborados 

oito projetos que serão implantados em 2013.
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O Ceir ampliou seu atendmento de exce-
lência recuperando a alegria de viver de 

milhares de pacientes.
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Um canteiro de obras. Assim se pode definir o Piauí, no 

balanço do ano de 2012. E vai seguir assim em 2013, com 

investimentos em ações fundamentais para a transforma-

ção do Estado, principalmente obras de infraesturura pro-

dutiva, que criam as bases para o desenvolvimento que 

desejamos. Mas o trabalho alcança diversas áreas, num 

conjunto de obras que estão mudando a vida de nossa 

gente e levando o Piauí para uma realidade bem melhor.

Uma das preocupações do Governo do Estado é assegurar 

a boa aplicação dos recursos públicos, garantindo o retor-

no para a população. Assim, obras importantes ganharam 

novo ritmo e estão a um passo de serem concluídas, como 

a Nova Potycabana e o terminal do aeroporto de São Rai-

mundo Nonato. E novos projetos foram criados e estão em 

ritmo acelerado, como o Rodoanel de Teresina. 

A Nova Potycabana será entregue no primeiro trimestre 

de 2013 e vai dar uma nova cara para Teresina. O parque, 

que custou R$ 6 milhões de recursos do Tesouro Estadual, 

contará com nove quadras esportivas para a prática de 

tênis, badminton, futsal, vôlei de praia e futebol de areia, 

pistas de corrida e de skate, ciclovia, além de academia ao 

ar livre, playground e praça de alimentação. 

Após a reforma, a Nova Potycabana contará com toda 

uma estrutura voltada para o esporte, o lazer e a convi-

vência, da qual se destaca a praça de eventos (palco prin-

cipal e palco menor), de alimentação (restaurante e quios-

ques) e da terceira idade (academia e mesas para jogos).  

O plantio de mais de 150 árvores, entre elas a carnaúba, 

garante a proposta inicial do projeto de ampliar em 30% a 

área verde do parque, que contará também com rampas 

de acessibilidade e espaços reservados para cadeirantes. 

O terminal de passageiros do aeroporto de São Raimun-

do Nonato está quase pronto e será inaugurado neste pri-

meiro semestre de 2013.  A um custo de R$ 8,3 milhões, 

o terminal garante as condições para a transformação da 

região em um polo turístico com interesse internacional. 

Em Oeiras, o Mercado Público vai viabilizar mais conforto 

e segurança para os comerciantes da região. Serão 13.254 

m² de área construída, com capacidade para 400 permis-

sionários. O investimento, com recursos próprios, é de   

R$ 6,7 milhões.

E em Teresina, uma obra simbólica premia o setor de his-

tória e cultura. É a reforma do Arquivo Público do Estado, 

a um custo de R$ 148 mil. Foram recuperadas as instala-

ções elétricas, hidráulicas, sanitárias, pintura das paredes 

e telhado, além de construído um laboratório de conserva-
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ção. O centro de pesquisa tem grande importância para os 

trabalhos sobre a História do Piauí e do Nordeste. Lá são 

encontrados documentos dos poderes executivo, legislati-

vo e judiciário desde o século XVIII. Também há uma he-

meroteca com 393 títulos de jornais e revistas de 1854 até 

os dias atuais, uma fototeca com mais de 15 mil fotografias 

dos séculos XIX e XX, um registro de materiais sonoros e 

visuais e uma biblioteca de apoio composta por mais de 

1.800 títulos.

obras trazem qualidade de vida

Grandes ou pequenas, as obras realizadas pelo Governo 

têm sempre o objetivo de gerar qualidade de vida para os 

piauienses. Nessa lista estão estradas, pontes, obras de 

mobilidade urbana, barragens, sistemas de abastecimento 

e cisternas.

Em todo o Estado, o Emater construiu  10.800 cisternas, 

sendo 3.800 de 52 mil litros de água e outras 7.000 com 

capacidade para 16 mil litros. A meta agora é construir 

mais 30 mil cisternas, assegurando ao sertanejo uma vida 

digna. Essas pequenas obras que mudam a vida das pes-

soas estão em todo o Semiárido.

As realizações alcançam as estradas vicinais, bem como 

a urbanização das cidades, levando conforto e bem-es-

tar para as pessoas. Pimenteiras e Simplício Mendes são 

exemplos do alcance desse trabalho: as duas cidades es-

tão ganhando mais de 6.000 m² de pavimentação em pa-

ralelepípedo; em Nossa Senhora dos Remédios, são mais 

3.096 m². Ano passado, também foi finalizada a constru-

ção da estrada vicinal que liga o município de Corrente até 

a localidade Rio Grande.

Outras obras foram iniciadas e concluídas em parceria 

com diferentes órgãos, como a Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa). Por meio do programa Água na Escola, 

18 municípios receberam instalações hidrossanitárias nas 

unidades escolares da zona rural. Ainda Outros 13 municí-

pios ganharam sistemas de abastecimento d’água. 

As obras do Rodoanel de Teresina estão aceleradas para desafogar o trânsito da capital.  
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Estradas integram e abrem
caminhos do desenvolvimento

O Governo, através do Departamento de Estradas de Ro-

dagem (DER) encurtou distâncias e acelera o desenvolvi-

mento do Piauí. Com a expansão da infraestrutura rodo-

viária, cresce a integração das redes rodoviárias estadual 

e federal. Entre as ações mais importantes, estão a ex-

pansão da pavimentação de rodovias e vias urbanas do 

programa da mobilidade urbana, construção de pontes e 

conservação de estradas.

Com uma nova visão econômica da integração nacional 

entre as modalidades de transportes, a rede pavimentada 

estadual em desenvolvimento também converge às obras 

federais em andamento, como a ferrovia Transnordestina. 

A situação física da rede rodoviária pavimentada no esta-

do do Piauí no fim de 2012 indicava 2.429,50 km de rede 

federal, 5.212,74 km de rede estadual e outros 52,60 km 

de rede municipal. No caso do Estado, somente em 2011 e 

2012, foram mais de 1.800 km de estradas pavimentadas, 

seja trechos instalados ou recuperados. 

Em conservação de rodovias se concluiu 112,20 km em 

conservação com tapa-buraco e tratamento TSD; 275,57 

km em conservação com tapa-buraco; 95,00km em con-

servação com tapa-buraco e asfáltico; 38,40 km em con-

servação com tapa-buraco, asfáltico, sinalização horizon-

tal, 26,50 km em construção das alas, cortinas, aterro e 

pavimentação nas cabeças de pontes e, 113,00 km em 

restauração, conservação, tapa-buraco, asfáltico, sinaliza-

ção horizontal. Obras em andamento levam melhoramen-

to da pavimentação de rodovias, asfaltamento de áreas 

urbanas, construção de pontes e manutenção de estradas. 

Some-se ainda obras a cargo do Instituto de Desenvolvi-

mento do Piauí (Idepi): asfaltamento da PI-459, trecho de 

liga Paulistana a Betânia, com 45,4 km de asfalto e 

investimento de 

R$12,9 milhões; e da PI-239, no trecho que liga a PI-236 a 

Santa Rosa, Arraial, Cajazeiras e Francisco Ayres – exten-

são de 83 km, e investimento de R$ 21 milhões.

Entre as muitas obras sob a responsabilidade do DER es-

tão intervenções voltadas para a mobilidade urbana em 

Teresina. Aí está o viaduto da av. Miguel Rosa Sul, nas 

proximidades do Pavilhão de Eventos. Esta obra, com li-

citação já em curso, terá papel estratégico muito impor-

tante, juntando-se à duplicação das BRs 316 e 343, sob a 

responsabilidade da Setrans. Ainda a cargo do DER estão 

outros dois viadutos, ambos na av. João XXIII (cruzamento 

da av. Nossa Senhora de Fátima e Balão do São Cristó-

vão), que vão dar novo fluxo ao corredor Norte de Tere-

sina. Os projetos já estão sendo concluídos para licitação.

Mais de R$ 1 bilhão em
saneamento básico

Água tratada significa mais saúde e qualidade de vida para 

o povo. Sabendo disso, o Governo do Estado investe firme 

nesta área. Somando as ações da Secretaria das Cidades 

e da Agespisa, o investimento é superior a R$ 1 bilhão. 

A transformação pode ser medida por Teresina, onde o 

esgotamento sanitário que hoje chega a 16% dos teresi-

nenses, vai chegar a 55% da população.

As ações da Secretaria das Cidades tiveram o foco princi-

pal de garantir mais qualidade de vida a todos os piauien-

ses. Cinquenta cidades receberam projetos de sanea-

mento básico. O objeto dos projetos é a universalização 

do abastecimento nas cidades, com reforço da captação 

e do tratamento de água, novos reservatórios, expansão 

de rede, substituição de redes antigas, entre outras. Já 

os projetos de esgotamento objetivam a implantação de 

sistemas em cidades que não contam com este serviço e a 

expansão dos sistemas existentes, nas cidades que con-

tam com sistemas par-
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ciais de esgotamento. No abastecimento, o investimento 

é de R$ 190,6 milhões e, no esgotamento, de        R$ 626 

milhões.

No caso da Agespisa, a empresa está aplicando R$ 266,8 

milhões em todo o Piauí, em obras de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário. São R$ 125 milhões em Te-

resina (R$ 103 milhões na ampliação da rede de esgoto 

e R$ 22 milhões na troca das redes antigas de água). No 

interior, a Agespisa está aplicando R$ 20,9 milhões em 

abastecimento de água em 8 cidades (Piripiri, Floriano, 

Parnaíba, Demerval Lobão, São José do Piauí, São João da 

Serra, Isaías Coelho e Inhuma). Em esgotamento sanitário, 

estão sendo investidos R$ 120,9 milhões em 10 cidades 

(Parnaíba, Picos, Piracuruca, Pedro II, Murici dos Portelas, 

Guadalupe, União, Ilha Grande, Amarante e Porto).

fortalecendo a infraestrutura básica das cidades

No meio do sertão, o agricultor de Queimada Nova, que andava 
quilômetros para conseguir água, agora se abastece em frente 
de casa.
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O Governo do Estado está ampliando a infraestrutura 

básica e os equipamentos de uso coletivo das cidades 

piauienses. Para isto realiza, com recursos conveniados e 

com recursos do Tesouro Estadual, obras diversas, como: 

sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sa-

nitário, praças, ginásios poliesportivos, pavimentação em 

paralelepípedo, estradas vicinais, desassoreamento de 

açudes, mercados públicos, e matadouros públicos.

• implantação do sistema de esgotamento sanitá-

rio: a Secid elaborou o projeto e firmou convênio com a 

Funasa no valor de R$ 10,7 milhões para implantar o sis-

tema de abastecimento d’água de Joaquim Pires. A obra 

está em execução e contempla a implantação de rede co-

letora em toda a zona urbana da cidade, instalação dos 

ramais domiciliares, estação elevatória, adutora e estação 

de tratamento dos efluentes.

• implantação de sistemas de abastecimento de 

água: implantação de sistemas de abastecimento de água 

nas seguintes cidades: Anísio de Abreu (obras estão em 

fase de conclusão); Boa Hora (obras sendo concluídas); 

São Miguel do Tapuio (40% executados); Sigefredo Pa-

checo (75%); Simões (projeto ajustado, em tramitação na 

Funasa); e Campo Largo (projeto reelaborado para apro-

vação da Funasa). Os recursos, convênio entre Governo 

do Estado e Funasa, somam 3,3 milhões.

• implantação de pavimentação em paralelepípedo:

para melhorar as condições de moradia e de mobilidade, 

o Governo está realizando obras de pavimentação em São 

João do Arraial, São Julião, União, Buriti dos Lopes, Joa-

quim Pires e Elesbão Veloso. O investimento é de R$ 2,1 

milhões, divididos em partes iguais entre Governo do Es-

tado e Governo Federal.

• recuperação de estrada vicinal, em Jurema: ob-

jetiva melhorar a circulação entre a cidade e a comunida-

de onde ficam os poços utilizados pela defesa civil e pelo 

exército para o abastecimento de comunidades atingidas 

pela seca. Obra em fase de execução. Valor: R$ 483,4 mil 

de recursos próprios.

• recuperação da santa casa de saúde, em luzilândia: 

obra em execução. Recurso do Tesouro Estadual

R$ 146,9 mil.

As novas barragens e adutoras levam água de qualidade à população acostumada a sofrer com a estiagem.
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• desassoreamento e urbanização do entorno do 

açude, em caracol: obra em execução. Recurso do Te-

souro Estadual: R$ 463,3 mil.

• perfuração e instalação de 14 poços tubulares, 

em comunidades rurais de união: obra em execução. 

Recurso do Tesouro Estadual é de R$ 310 mil.

• construção de matadouro público, em caracol: 

obra contratada a ser executada em 2013. Valor: R$ 219 

mil de recursos próprios.

construção de estacionamento, urbanização exter-

na e acessibilidade de mercado do Jacinta andra-

de, em teresina: obra em fase final de execução. Recur-

so do Tesouro Estadual.

• recuperação de estrada vicinal, em são miguel 

do fidalgo: obra em execução com recurso do Tesouro 

Estadual no valor de R$ 196,5 mil.

equipamentos para esporte, lazer e cultura

• reforma do centro desportivo beira rio, em te-

resina: localizado no bairro Santa Sofia, esta obra está 

em fase de conclusão e restitui à comunidade um equipa-

mento de uso coletivo ao lado da Ponte do Mocambinho. 

Recursos do Tesouro Estadual é R$ 74 mil.

• praça do bairro santa sofia, em teresina: contem-

pla a reforma da praça, da sede da associação de morado-

res e a construção de quadra de esportes. Obra em execu-

ção. Investimento do Tesouro Estadual 

é de R$ 250 mil.

• quadra poliesportiva do residencial Jacinta      

andrade, em teresina: a construção da quadra vai 

garantir às famílias do residencial, moderno espaço para 

atividades esportivas e culturais. Obra concluída. Investi-

mento do Tesouro Estadual foi de R$ 462 mil.

• construção de quadra poliesportiva, em Jurema: 

Recurso do Tesouro Estadual: R$ 103 mil. Obra em exe-

cução.

• construção de praça na localidade maristela, 

em Jurema: Recurso do Tesouro Estadual: R$ 148,5 mil. 

Obra em execução.

• construção do monumento 24 de Janeiro, em 

oeiras. Visa fortalecer a memória histórica a respeito da 

participação de Oeiras e do Piauí no processo de indepen-

dência do Brasil. A licitação já foi realizada e a empresa 

vencedora contratada. Também foi feita a desapropriação 

da área ao custo de R$ 330 mil. A obra está em fase inicial, 

com recursos do Tesouro Estadual, está orçada em R$ 1,2 

milhão.

fim dos lixões em todo o piauí

A Secretaria das Cidades está concluindo, em convênio 

com o Ministério do Meio Ambiente, o Plano Estadual de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.  O Brasil tem até 

2014 para se adequar à Lei Federal que foi instituída para 

que haja um gerenciamento adequado dos resíduos só-

lidos produzidos no país.  A política 

prevê o fim dos 
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lixões a céu aberto em todo o país.

O primeiro produto, o Plano de Regionalização, já foi en-

tregue ao Ministério e aos prefeitos municipais. A Secid 

está concluindo sistema de gerenciamento de informações 

sobre resíduos sólidos e consolidando o documento final 

do Plano Estadual.

O Plano de Regionalização, já disponibilizado para os pre-

feitos, contém amplo diagnóstico sobre a atual situação 

da gestão do lixo em todas as cidades. Nesta ação, es-

tão sendo investidos R$ 831 mil, recursos do Ministério 

do Meio Ambiente e do Governo do Estado. Os desdo-

bramentos financeiros deste trabalho serão bem maiores. 

O total das ações previstas para erradicação dos lixões 

no Piauí e para a implantação dos novos arranjos opera-

cionais (unidades de triagem, unidades de compostagem, 

aterros sanitários, aquisição de equipamentos etc.) é de 

R$ 210 milhões. 

habitação: piauí bate recorde de inclusão

Em apenas dois anos, o Piauí bateu recorde de constru-

ção de moradias, assegurando a mais piauienses um bem 

essencial. Somente em 2011 e 2012, foram contratadas 

através da Caixa Econômica, 30.001 novas moradias po-

pulares, o que indica a fácil superação da meta para qua-

tro anos, que era de 40 mil moradias. Esse número deve 

ser acrescido ainda de contratos formalizados diretamente 

entre construtoras e rede financeira. As duas coisas jun-

tas significam que a construção civil trabalha 

como nunca no Piauí. No desenvolvi-

mento da política habitacional no 

Estado, a Agência de Desenvol-

vimento Habitacional (ADH)  foi 

fundamental. Entre os principais 

destaques estão os resultados obtidos junto ao Programa 

Minha Casa, Minha  Vida/Sub50 voltado para cidades com 

menos de 50 mil habitantes. Através da ADH, 94 municí-

pios foram contemplados, um recorde se comparado a ou-

tros estados. Isso significa 8.850 casas contratadas com 

investimentos na ordem de R$ 221 milhões, cujas obras 

começam em 2013.

O Piauí também foi destaque no Programa Nacional de 

Habitação Rural, sendo o 5º estado do Brasil com o maior 

número de contratações, totalizando  2.112 unidades ha-

bitacionais em 2012. Cada unidade habitacional custa          

R$ 25 mil e o programa financia moradias aos agricultores 

familiares através de entidades sem fins lucrativos.

Na capital foram  concluídas e entregues 3.500 unidades 

habitacionais, das 4.300 previstas no projeto do Residen-

cial Jacinta Andrade.  Os  equipamentos comunitários do 

empreendimento também foram entregues, como dele-

gacia,  terminal de ônibus, quadra poliesportiva, mercado 

público, escola e pavimentação asfáltica (90% concluído).

 

melhor desempenho em habitação do país

O Piauí também foi apontado como o estado de melhor 

desempenho na área da habitação no país. Os dados são 

da Caixa Econômica Federal  e foram divulgados no iní-

cio de janeiro. O estudo é baseado nos recursos liberados 

pelo Programa de Aceleração do Crescimento - Habitação 

(PAC). 

A média nacional de desempenho em habitação foi de 

57,78% e a ADH ficou com 68,84%, sendo que de 2007 

até 2012 foram liberados R$ 240 milhões. Destes,  R$ 147 

milhões referem-se a dois contratos do Residencial Jacinta 

Andrade. O contrato da construção das casas é no valor 

de R$ 112 milhões, já tendo sido desembolsado, até o mês 

de dezembro passado, R$ 94 milhões, equivalente a 

83% do contrato. O segundo contrato é no valor de 

R$ 35 milhões, já liberados R$ 15,2 milhões. Hoje, 

estão sendo construídas pela ADH 527 casas no 

R e s i d e n c i a l 
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Nova Teresina, 556 no Residencial Paulo de Tarso, 31 na 

Vila Irmã Dulce, todos na capital. Em Parnaíba, são 120 

no Residencial Joaz de Sousa e 57 unidades habitacionais 

pulverizadas no município de Floriano-PI.

A Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí 

(Emgerpi) priorizou, em 2012, a conclusão de diversas 

obras no interior do estado. Uma delas foram as 155 uni-

dades habitacionais do programa OGU Alagados/2004 nos 

municípios de Curral Novo (30 UH), Padre Marcos (26 UH), 

Simões (49 UH) E Vera Mendes (50 UH). O valor investido 

foi de R$ 931.109,80. Outra obra concluída e liquidada foi a 

adequação e ampliação da unidade escolar Francisco Su-

assuna – Projeto Universidade Aberta, em Pio IX. O valor 

da obra foi de R$ 249.106,17.

mais projetos em construção

Em 2013, as ações da ADH continuam com construção de 

189 casas e pavimentação poliédrica na comunidade Par-

que Brasil, com previsão de mais 171 unidades na Vila Irmã 

Dulce, além da elaboração de Projetos de Urbanização de 

Assentamentos Precários nos municípios de Picos e Par-

naíba, projetos estes que quando concluídos serão meios 

de captação de recursos junto ao Governo Federal para as 

áreas de habitação, educação, saúde, saneamento, lazer e 

outras. Ressalta-se que essas ações já estão contratadas e 

os recursos disponíveis totalizam aproximadamente R$ 20 

milhões, através da Caixa Econômica. Sobre o Programa 

Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, a meta do 

programa no Piauí é construir 40 mil casas. A projeção da 

ADH para 2013 é a construção de aproximadamente 15 mil 

moradias. Só no PMCMV-Sub50 são mais de 8 mil casas 

destinadas ao interior.

zpe parnaíba

As Zonas de Processamento de Exportação são reconhe-

cidamente importantes instrumentos para impulsionar o 

desenvolvimento econômico em países no mundo todo.

A ZPE de Parnaíba está em fase de implantação e em 2012 

avançou bastante tanto na atração de investimentos como 

na obra de infraestrutura do empreendimento. As empre-

sas que lá se instalarão produzirão bens preponderante-

mente destinados a exportação, recebendo para tanto um 

conjunto de incentivos tributários, cambiais e administra-

tivos.

A Companhia Administradora da ZPE Parnaíba, contan-

do com o apoio de importantes parceiros do Governo do 

Estado, tem trabalhado para cumprir o cronograma que 

prevê a inauguração da primeira etapa da ZPE em 2013.

Obras do Porto de Luís Correia / Maquete da ZPE de Parnaíba.
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infraestrutura da zpe parnaíba

A obra da ZPE Parnaíba iniciou em 2012, sob responsabi-

lidade da Secretaria da Infraestrutura do Estado (Seinfra). 

A licitação da obra está sendo feita em etapas, na primeira 

está contemplada a construção da guarita, o controle de 

veículos leves e pesados, a cerca perimetral e o prédio 

sede da Companhia Administradora. O valor dessa obra 

está orçado em R$ 1,8 milhão. Atualmente, os esforços 

estão voltados para o início da segunda etapa da ZPE Par-

naíba. Foram liberados, no ano passado, R$ 12 milhões 

para a obra da 2ª etapa da ZPE Parnaíba, advindos do 

empréstimo contraído com o BNDES. 

promoção e atração de investimentos

Em 2012, a Companhia Administradora da ZPE Parnaíba 

desenvolveu um trabalho permanente de atração e pro-

moção de investimentos nacionais e internacionais.

As empresas Vegeflora e KTA Frutas – do Grupo Centro-

flora - já haviam demonstrado interesse em se instalarem 

na ZPE e em 2012 as duas empresas tiveram seus Projetos 

de Instalação Industrial aprovados pelo Conselho Nacio-

nal de ZPEs. Atualmente, somente cinco empresas foram 

aprovadas pelo CZPE, sendo duas na ZPE Parnaíba, des-

tacando o avanço da ZPE Parnaíba em relação às ZPEs 

brasileiras. O Grupo Centroflora prevê um investimento 

de mais de R$ 30 milhões na instalação das duas empre-

sas. A expectativa para a geração de empregos é de mais 

de 80 empregos diretos e 3.000 indiretos. A Companhia 

Administradora tem se empenhado para a prospecção de 

novas empresas para se instalarem no empreendimento. 

Três delas se encontram em estágio de negociação com a 

ZPE Parnaíba, trabalhando na elaboração da carta consul-

ta para ser apresentada à Companhia. 

incentivo do Governo federal

A ZPE Parnaíba está entre as cinco ZPEs brasileiras que 

estão em estágio avançado e merecem atenção espe-

cial do Governo Federal. O Governo Dilma Roussef de-

f iniu uma força-tarefa para impulsionar os negócios nas 

ZPEs em que vê potencial. 

Uma das ferramentas utilizadas é o programa de com-

partilhamento de informação f irmado pelo Instituto Co-

reano para o Desenvolvimento - Korea Development 

Institute (KDI) - com o Governo do Brasil, no qual o go-

verno coreano compartilha sua experiência na política 

de desenvolvimento de Zonas Econômicas Especiais 

(ZEE). Ano passado, uma comitiva de técnicos sul-co-

reanos visitou as cinco ZPEs selecionadas para fazerem 

parte do programa: Acre, Parnaíba, Pecém, Suape e 

Bataguassu. Uma delegação brasileira também visitou 

a experiência exitosa das ZEEs na Coreia do Sul. 

A cooperação bilateral resultará na elaboração de um 

documento que norteará a gestão das ZPEs brasileiras 

e auxiliará na atração de investimentos. Após essa pri-

meira fase, os governos dos dois países irão trabalhar 

na atração de empresas sul coreanas interessadas em 

operar nas ZPEs brasileiras.
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Ponte do Mocambinho.

Grandes obras de mobilidade urbana

Uma grande transformação está em curso nas principais 

cidades piauienses, através de projetos de mobilidade 

urbana abraçados pelo Governo do Estado. Ano passa-

do foram inaugurados rodoaneis nas cidades de Uruçuí, 

Inhuma e Queimada Nova. A cidade de Floriano ganhou 

pavimentação asfáltica nas principais ruas do Centro e em 

Teresina está em andamento o maior programa de obras 

de mobilidade urbana da história.

O trabalho na capital começou com a ponte do Mocambi-

nho, que abriu um novo horizonte para cerca de 1oo mil 

teresinenses na área do Mocambinho, Santa Sofia, Pedra 

Mole, Nova Teresina, Jacinta Andrade e Santa Maria da 

Codipi. E outras grandes obras estão chegando. Um bom 

exemplo é o Rodoanel, sob responsabilidade da Secretaria 

dos Transportes: com investimento de R$ 80 milhões de 

recursos do Tesouro Estadual, o Rodoanel está em ritmo 

acelerado e deve ficar pronto em setembro, criando um 

novo polo de desenvolvimento da cidade.

Também é de responsabilidade da Setrans a construção 

da nova ponte entre as avenidas Frei Serafim e João XXIII, 

ampliando o fluxo e dando mais conforto aos que trafegam 

pelo principal corredor de transporte de Teresina. O custo 

é de R$ 20 milhões, com recursos próprios. No corredor 

da João XXIII serão construídos ainda dois viadutos (no 

cruzamento da Nossa Senhora de Fátima e no balão do 

São Cristóvão). Um terceiro, já em fase de licitação, vai 

fazer fluir o trânsito na confluência da av. Miguel Rosa Sul 

com av. Presidente Vargas, na saída Sul da cidade. 

Essas obras se juntam à duplicação das BRs 316 e 343, 

dando uma nova dinâmica ao trânsito na capital e mais 

conforto para os teresinenses. Está prevista a duplicação 

da estrada da Usina Santana, ligando a Zona Leste da ci-

dade ao Rodoanel. Outra obra que vai sair do papel é a 

nova ponte Wall Ferraz, na Ilhotas, dando maior capacida-

de viária a um dos principais corredores da cidade. Para 

completar, serão investidos R$ 130 milhões na moderniza-

ção e expansão do metrô de Teresina.

As obras de mobilidade urbana também se espalham pelo 

interior do Estado. O Governo concretiza projetos de inter-

venção urbana em Parnaíba, Picos, Campo Maior, Oeiras, 

Altos, Barras, Bom Jesus, Luzilândia, Esperantina, São 

João, São Raimundo Nonato, Canto do Buriti e varias ou-
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Caminhoneiros comemoram a nova estrada, antes conhecida 
como Estrada da lama.

Aeroporto de Floriano

tras cidades. Como estratégia para fortalecer a economia 

do Estado, o Governo está acelerando o projeto do Porto 

de Luís Correia, agora redimensionado. O investimento 

será de mais R$ 350 milhões. Depois de reformar os ae-

roportos de Parnaíba, Picos e Floriano, está quase pronto 

o de São Raimundo Nonato. E já estão sendo projetadas 

as reformas dos aeroportos de Pedro II, Piripiri, Oeiras, 

Paulistana, Elizeu Martins, Bom Jesus, Corrente e Uruçuí. 

A intenção é fortalecer as cidades turísticas e polos econô-

micos, dando mais um suporte para a definitiva transfor-

mação econômica e social do Piauí.

No setor rodoviário, foram asfaltados trechos fundamen-

tais para o desenvolvimento do Estado como a ligação 

Floriano-Canto do Buriti-São Raimundo Nonato e Gilbués-

Santa Filomena, esta já com 52 quilômetros asfaltados e 

sinalizados. Ao todo, em dois anos, o Governo do Estado 

pavimentou mais de 1.800 km de estradas, sempre cuidan-

do da qualidade para que elas tenham mais durabilidade e 

levem mais segurança para quem trafega. Muitas outras 

ações vêm por aí. O Governo já autorizou a construção 

da primeira fase da Transcerrados e recebeu do Governo 

Federal o compromisso de construção da segunda etapa. 

Esta é uma obra fundamental para o amplo desenvolvi-

mento do agronegócio na área dos Cerrados piauienses.
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Barragens e adutoras, a garantia
de água boa

Através do Instituto de Desenvolvimento do Piauí (Idepi), 

o Governo do Estado intensificou os investimentos na es-

trutura hídrica. O valor dos projetos iniciados ou prestes 

a serem iniciados é de mais R$ 1 bilhão, provenientes de 

linhas, como o Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC).

A construção de barragens é um dos pontos vitais desse 

pacote de obras, garantindo a convivência com a seca e 

criando novas condições para o desenvolvimento econô-

mico e a transformação social.

Uma das mais esperadas é a barragem de Castelo, em 

Juazeiro do Piauí, com capacidade para 2,6 bilhões de me-

tros cúbicos de água. Orçada em R$ 322 milhões, será o 

segundo maior lago do Piauí, com papel decisivo no con-

trole das cheias em Teresina.

Também importante para o controle das águas no rio Poti 

é a barragem de Milagres, no rio São Nicolau (Santa Cruz 

dos Milagres), onde serão investidos R$ 190 milhões. Com 

capacidade de acumulação de 490 milhões de metros cúbi-

cos de água, ela também vai assegurar, através de aduto-

ras, o abastecimento de várias cidades da região. Na lista 

de novas barragens estão Atalaia (em Sebastião Barros), 

que irá resolver em definitivo a questão de abastecimento 

d’água em várias cidades, entre elas Corrente e Parnaguá, 

além de garantir o abastecimento animal em períodos de 

estiagem. Tem capacidade de acumulação de 211 milhões 

de metros cúbicos. A obra está com mais de 50% de exe-

cução, num investimento global de R$ 67 milhões do PAC. 

Em Tinguis (município de Brasileira) serão investidos R$ 
70 milhões. A barragem terá capacidade para 280 milhões 
de metros cúbicos de água. Além disso, a região do Semi-
árido ganhou 139 pequenas barragens, ao custo de R$ 6,3 
milhões. Outras 50 estão sendo construídas, ao preço de 
R$ 2,3 milhões, e mais 139 (valor de R$ 6,6 milhões) estão 
em processo de licitação.

No meio do sertão, a barragem e adutora dos Piaus já mudam a paisagem do Semiárido.
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recuperação e manutenção de barragens

O programa de recuperação de barragens tem levado se-

gurança para o entorno dos reservatórios. Esse trabalho 

foi feito nas barragens de Poços, em Itaueira; São Vicen-

te, em São Miguel do Tapuio, e Algodões II, em Curima-

tá, consideradas emergenciais. O investimento total foi de 

R$ 2,2 milhões. Outros projetos estão em curso, como na 

barragem Corredores, em Campo Maior. Com capacidade 

para 63 milhões de metros cúbicos, serão investidos R$ 

3,5 milhões..

1.620 quilômetros de adutoras construídas

Os recursos do Governo do Estado contemplam ainda a 

construção de adutoras importantes para o abastecimento 

d’água na região do Semiárido . Foram 1.620 km de pe-

quenas adutoras, investimento de R$ 30 milhões. Juntas, 

essas adutoras atendem 63,3 mil pessoas em 77 muni-

cípios. O Governo negocia a ampliação do programa em 

mais 1.250 quilômetros, com investimento de R$ 24,6 mi-

lhões. Uma importante obra é a adutora Padre Lira, com 

captação na barragem Jenipapo, em São João do Piauí, 

atendendo o município de Dom Inocêncio. Ela contará com 

um recurso que ultrapassa o valor de R$ 19 milhões, oriun-

dos do Orçamento Geral da União e do Tesouro Estadual. 

O empreendimento beneficiará direta e indiretamente 40 

mil habitantes.

outras obras

O Idepi também está desenvolvendo o projeto Rota da 
Integração, que visa interligar todas as cidades do litoral 
piauiense, compreendendo o melhoramento das vias exis-
tentes, duplicação e pavimentação das vias de acesso aos 
complexos turísticos do Estado do Piauí, com extensão 
total de 98,100 km. Entre as ações do projeto está a dupli-
cação da via que liga Parnaíba a Luís Correia, o Coqueiro 
a Camuripim e de Parnaíba a Coqueiro da Praia. O projeto 
está em análise no Ministério do Turismo e tem como valor 

de investimento R$ 169,6 milhões.

A barragem de Atalia, em Sebastião Barros, segue em obras aceleradas.
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O caos urbano vivido pelas grandes cidades brasileiras é 

reflexo, de um lado, do grande crescimento experimen-

tado pelo país e, de outro, da falta de um planejamento 

capaz de acompanhar essa transformação. Teresina é um 

exemplo desse fenômeno: o extraordinário desenvolvi-

mento da capital piauiense e de seu entorno – a Grande 

Teresina – não foi acompanhado pelas intervenções urba-

nas, sobretudo no campo da mobilidade.

Essa realidade está mudando radicalmente com a ação do 

Governo do Estado que, sempre em sintonia com a esfe-

ra municipal, desde 2010 empreende uma série de ações 

que muda o perfil da cidade e seu entorno, direcionando 

a Grande Teresina para uma nova dinâmica econômica e 

social. Os projetos abraçados pelo Governo do Estado têm 

papel estratégico, impactando em áreas como a mobilida-

de urbana (novas vias, pontes e metrô), saúde, educação, 

segurança, lazer, cultura, turismo e indústria. Apenas os 

projetos já assegurados somam quase R$ 1 bilhão.

Em apenas 13 ações, os recursos superam o R$ 1,2 bilhão, 

computando-se aí a construção de moradia popular, que 

representa hoje uma importante parte da atividade econô-

mica na capital. Há ainda ações que o Governo desenvolve 

na definição de projetos futuros, onde se inclui a escolha 

do terreno para o novo aeroporto de Teresina, trabalho 

realizado conjuntamente com o Ministério da Defesa e In-

fraero.

Nestes dois anos de gestão, as ações do Governo do Esta-

do olham todo o Piauí. Mas Teresina recebe um tratamen-

to diferenciado, não apenas pelo lugar de referência que 

tem para todo o território piauiense como pela condição 

de maior cidade, com quase um quarto da população es-

tadual. Some-se a isso a necessidade urgente de enfrentar 

os desafios representados pelos problemas por décadas 

acumulados.

A primeira ação de grande impacto desenvolvida pelo 

atual Governo em Teresina foi a construção da Ponte do 

Mocambinho, obra de R$ 22 milhões realizada em ape-

nas um ano. A ponte, inaugurada no fim de 2011, atende 

diretamente a uma população superior a 100 mil pessoas, 

criando uma nova dinâmica econômica para bairros como 

Mocambinho. Pedra Mole, Nova Teresina, Jacinta Andra-

de e Santa Maria da Codipi. 

Mas as ações direcionadas para a Grande Teresina vão 

bem mais além.
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Melhor mobilidade urbana

A mobilidade urbana da capital está dando um grande sal-

to com as obras empreendidas pelo Governo do Estado. 

A Ponte do Mocambinho já é uma realidade. E ainda em 

2013, outros sonhos se realizam, gerando mais qualidade 

de vida para os teresinenses.

rodoanel de teresina: Obra em ritmo acelerado, cria 

um novo polo de desenvolvimento econômico na cidade, 

inclusive porque estará conectada a outras iniciativas do 

Governo, como o futuro aeroporto e a grande arena que 

será o novo centro de eventos. Com o Rodoanel, 5 mil ve-

ículos que todos os dias passam por dentro de Teresina 

terão um novo caminho. Orçado em R$ 80 milhões, recur-

sos próprios, tem previsão para ficar pronto em setembro 

de 2013.

ponte JK: Está começando a obra da terceira ponte entre 

as avenidas Frei Serafim e João XXIII, que estará pronta 

em um ano. É uma das mais importantes obras de mobili-

dade urbana em Teresina, já que está localizada no princi-

pal corredor de transporte da cidade. O investimento é de 

R$ 20 milhões, também com recursos do próprio Estado.

novo metrô: o projeto de expansão já foi aprovado no 

PAC Mobilidade, investimento de R$ 130 milhões para a 

construção de novas estações, compra de novos trens e 

instalação da Linha Amarela, que leva o metrô até a zona 

Sul de Teresina.

duplicação das brs: o Governo do Estado assume o de-

safio de realizar o sonho de duplicação das BRs nas saídas 

Sul (BR 316) e Norte (BR 343). Já está publicado o edital 

de licitação das duas obras. Além de melhorar o tráfego 

nas duas áreas, a duplicação fortalece a estratégia de de-

senvolvimento econômico da capital, seja na vertente in-

dustrial no sentido Sul, seja no segmento de turismo de 

evento, que ganha impulso com o novo centro de eventos. 

O investimento é de R$ 112 milhões.

Uma das pontes do Rodoanel de Teresina.
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duplicação da estrada da usina santana: Cria uma 

ligação direta da zona Leste de Teresina com o Rodoanel. 

A obra, já em processo de licitação, está orçada em R$ 50 

milhões, recursos do Tesouro Estadual.

viaduto da miguel rosa sul: Esta obra, na ligação da 

Miguel Rosa com as BR 343 e 316 – junto ao Pavilhão de 

Eventos –, vai fazer fluir o trânsito na zona Sul de Teresina. 

O edital de licitação da obra já foi publicado. O investimen-

to é de R$ 29 milhões.

viadutos da João xxiii: Estão em fase adiantadas os 

projetos para construção de três viadutos na Av. João 

XXIII: um no cruzamento com Av. Zequinha Freire, outro 

na ligação com a Av. Nossa Senhora de Fátima e um ter-

ceiro no balão do São Cristóvão. Estes dois últimos já ti-

veram publicados os editais de licitação da obra. As três 

obras somam mais de R$ 70 milhões.       

ponte da ilhotas: Uma nova ponte será construída ao 
lado da Wall Ferraz, garantindo um fluxo ordenado e tran-
quilo entre as zonas Leste e Sul de Teresina. A licitação 
para construção já foi realizada. É uma obra em pleno en-
tendimento com a prefeitura. A projeção é que comece 
ainda em 2013 e fique pronta em 2014. O valor, com recur-
sos do Estado, é de R$ 25 milhões.

Mais lazer e qualidade de vida

Uma cidade como Teresina pede mais oportunidades de 

lazer e espaços para a cultura. O Governo do Estado tam-

bém desenvolve ações que vão assegurar uma vida de 

muito mais qualidade para os teresinenses.

uma arena que é show: já com a fase de licitação ini-

ciada, o novo centro de eventos de Teresina (no Parque de 

Exposição, na BR 343) será uma grande arena capaz de 

acomodar as mais diversas promoções. Terá um grande 

auditório para 1.400 pessoas, quatro auditórios menores 

de 150 assentos e áreas para feiras e eventos especiais. 

Além disso, o palco principal da arena será reversível, per-

mitindo a realização de shows na área aberta, para público 

de mais de 30 mil pessoas. É um novo impulso para os 

grandes eventos em Teresina.

piauí digital: em Teresina, o Piauí Digital já conta com 

três estações de acesso público (duas no Centro e uma no 

Dirceu). Em breve serão instaladas as estações dos campi 

da Uespi (Torquato Neto e Clovis Moura).

esporte: o Esporte ganha impulso como estímulo a di-

versas modalidades. Um exemplo é o judô, que o Gover-

Maquete do Novo viaduto da 
Miguel Rosa Sul



no apoia através do Centro Sarah Menezes, mantido pela 

campeã olímpica e o seu técnico Expedito Falcão. O apoio 

tem como contrapartida o espaço para os alunos da rede 

pública de ensino, formando novos talentos e valorizando 

a formação cidadã.

nova potycabana: A Nova Potycabana é um espaço 

para o prazer dos teresinenses. A completa reforma reali-

zada inclui quadras para diversas modalidades de esporte, 

rampa de skate, área de caminhada e pista para bicicletas, 

além de dois palcos e uma área verde ampliada com mais 

250 árvores. A obra, que custou R$ 6 milhões de recursos 

do Estado, está em fase final, assegurando alternativas de 

lazer saudáveis para os teresinenses. 

cultura: O Governo investe na cultura, em eventos como 

o Encontro de Folguedos, Salão do Livro e programas re-

gulares como o Boca da Noite. Também reforça o Museu 

do Piauí como espaço de vivência e estimula a formação 

de novos talentos.

1 0 0

Nova Potycabana
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Mais moradia e bem-estar para
nossa gente

Garantir moradia e um bom ambiente para se viver. Esta é pre-

ocupação do Governo do Estado, quando constrói novas mora-

dias e também assegura condições importantes para o cidadão, 

como as escolas, creches, delegacias, mercado, asfaltamento e 

área de lazer. Em 20111 e 2012, foram concluídas no Piauí mais 

de 20 mil casas, a metade em Teresina.

Jacinta andrade: o Governo do Estado investe na construção 

de moradias. Foram mais de 10 mil em 2011 e outras 12 mil em 

2012. Só no Jacinta Andrade são mais de 4 mil casas, com re-

cursos do PAC/FGTS que o Estado arca. Lá, o Governo também 

constrói escolas, delegacia, mercado, creches e área de esporte.

outros residenciais: as ações do Governo do Estado em Te-

resina vai bem além do Jacinta Andrade. Em outros quatro resi-

denciais estão sendo construídas mais de 1.200 novas moradias. 

Além disso, em uma ação direta com o Governo Federal, em 

2011 e 2012 foram realizados contratos para a construção de 30 

mil moradias no programa Minha Casa Minha Vida. Apenas em 

2012, a Caixa Econômica firmou contratos que superam o R$ 

1,2  bilhão. 

saneamento: a Agespisa amplia o saneamento na capital, que 

vai passar da atual cobertura de 16% da população para 55%. 

Isso significa mais saúde para o povo e respeito ao meio ambien-

te. O investimento é de R$ 103 milhões.

troca de canos: Toda a tubulação de abastecimento d’água de 

Teresina está sendo trocada, de amianto para PVC, garantindo 

água de mais qualidade. A primeira fase, na Zona Norte, já foi 

concluída. O investimento é de R$ 22 milhões, vai resultar na 

substituição de 178 km. A obra está 90% concluída.

Casas adaptadas do Residencial Jacinta Andrade.

Agespisa ampliando o esgotamento sanitário em Teresina. 
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Mais desenvolvimento econômico

Para crescer bem mais e com mais consistência, o Go-

verno realiza ações que dão suporte ao desenvolvimento 

econômico da Grande Teresina. São ações que beneficiam 

diversos setores econômicos, como o turismo, a indústria 

e o comércio.

porto seco: O porto seco de Teresina se transforma em 

realidade ainda no primeiro semestre, assegurando condi-

ções diferenciadas para quem importa e, principalmente, 

para quem exporta. O investimento, da ordem de R$ 9 

milhões do Tesouro Estadual, reduz a burocracia, agiliza 

os negócios e fortalece a nossa economia.

aeroporto: antiga luta do governo do Estado, o aeropor-

to Petrônio Portela já concluiu a primeira fase da reforma 

do terminal de passageiros.

Responsabilidade da Infraero, a segunda está em curso. 

Ao mesmo tempo, o Governo do Estado trabalha com a 

Infraero e o Ministério da Defesa na definição da área do 

futuro aeroporto de Teresina, ação importante no planeja-

mento de longo prazo voltado para o desenvolvimento da 

capital e seu entorno.

ferrovias: O Governo do Estado começa a tirar do papel 

os projetos de revitalização da ferrovia que liga Altos a Luís 

Correia, bem como leva adiante o projeto da ferrovia entre 

Teresina e Simplício Mendes, ligando a capital piauiense à 

Transnordestina e, daí, ao porto de Suape (Recife). Os dois 

ramais fortalecem a posição estratégica de Teresina como 

centro produtor e de logística.

suporte elétrico: A estratégia do Estado de melhorar o 

suporte elétrico está se concretizando através do Governo 

Federal, com investimentos em novas linhas de transmis-

são. Em um ano, Teresina terá aumentada em 50% a capa-

cidade de suprimento energético, garantindo as condições 

para atração de novos empreendimentos, sobretudo no 

setor industrial.

polo industrial: A Grande Teresina se fortalece como 

polo industrial, especialmente com a chegada de empre-

sas como a Dudico (ampliada pouco mais de um ano após 

instalação) e a Suzano. As ações do Governo para atração 

de novos empreendimentos têm na Grande Teresina um 

dos focos prioritários.

roteiro turístico: Está em elaboração na Secretaria do 

Turismo, para lançamento neste início de 2013, do Rotei-

ro Turístico da Grande Teresina. A iniciativa visa definir 

os atrativos turísticos dos municípios da região integrada, 

classificar locais, qualificar pessoal e promover os atrati-

vos com interesse turístico. É mais uma iniciativa que vai 

impulsionar a economia do entorno da capital piauiense.

Melhor educação e mais saúde

A educação e a saúde deram grades saltos de qualida-

de também em Teresina. As escolas ganharam melhores 

condições e o resultado do IDEB cresceu. Na saúde, novos 

equipamentos e servidores melhor qualificados e remu-

nerados garantiram um atendimento mais humano e mais 

eficiente. 

hGv: O Hospital Getúlio Vargas ganhou novas clínicas, 

aumentou a capacidade de atendimento e realização de 

cirurgias e agora faz transplantes de rins. A excelência dos 

serviços prestados levou o MEC a renovar o convênio com 

o HGV como hospital-escola. 

Aeroporto de Teresina ganhou novo terminal de passageiros.
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hpm: O Hospital da Polícia Militar é reformado e amplia-

do, aumentando sua capacidade de atendimento e se torna 

cada vez mais fundamental no funcionamento da rede de 

saúde na capital. O HPM chega a realizar mais de 800 ci-

rurgias em um mês.

hospital infantil: Com nova capacidade de atendimento, 

o Hospital Infantil acabou a fila de espera para realização 

de cirurgias. E amplia as especializações, assegurando 

melhor atendimento.

nova maternidade: Com projeto inteiramente ajustado, 

a Nova Maternidade de Teresina começa a ser construída 

ainda neste primeiro semestre. As mudanças levaram in-

clusive à escolha de um novo local, mais adequado para o 

tipo de atividade e de mais fácil acesso para a população: 

a Nova Maternidade ficará na Av. Presidente Kennedy. O 

investimento, incluindo obra física e equipamentos, é de 

cerca de R$ 250 milhões.

ceir: Em 2012, ganhou novos equipamentos, ampliando a 
capacidade de atendimento das pessoas com deficiência. Entre 
essas melhorias, destaque para o laboratório de imagem de 
última geração, incluindo tomografia computadoriza. O resul-
tado é uma ação cada vez mais eficiente, modelo para o Brasil.

estimulação sensorial: Foi inaugurado o Centro de Es-

timulação Sensorial Precoce destinado à estimulação de 

criança com deficiência auditiva e visual. Em todo o país, é 

o segundo centro desse tipo. O investimento foi de R$ 485 

mil, através da Secretaria Estadual da Educação.

estúdio-escola: Foi criado na TV Antares um estúdio-

-escola especialmente para o Mais Saber, programa que 

desenvolve a educação com mediação tecnológica. O es-

túdio é utilizado para vídeo-aulas em sistema de teleconfe-

rência, em que um professor situado em Teresina fala para 

todo o Estado. O detalhe é que, como se utiliza do sistema 

de teleconferência, as aulas incluem a interação entre pro-

fessores e alunos. Isto é: um aluno de qualquer parte do 

Estado pode tirar dúvidas em tempo real, melhorando a 

aprendizagem.

rede antares: A TV e Rádio Antares melhoram as con-

dições de trabalho e moderniza as instalações, incluindo 

estúdios e transmissores. Com isso, o Piauí ganha novas 

condições para o desenvolvimento de programas de rádio 

e TV capazes de fortalecer nossas referências históricas, 

culturais e identitárias, reafirmando os valores imateriais 

de nossa Terra Querida.

fapepi: A Fapepi atua para estimular a produção de co-

nhecimento, com oferta de bolsas de pesquisa. 

uespi: A Universidade Estadual do Piauí ficou mais forte 

em todo o Estado, mas os campi de Teresina (Torquato 

Neto e Clovis Moura) ganham atenção especial, com no-

vos equipamentos, laboratórios e servidores técnicos e 

docentes. O resultado é o reconhecimento nacional dos 

cursos da Uespi.

HGV aumentou sua capacidade de atendimento.
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Segurança bem perto do cidadão

O Piauí é o estado menos violento do Nordeste, o segundo 

em todo o país; e Teresina uma das capitais mais tranqui-

las. Os dados nacionais credenciam o trabalho na área de 

segurança pública, que ganhou orientação mais moderna 

com a ênfase na prevenção e no policiamento comunitário, 

onde nossa capital é pioneira.

ronda cidadão: com uma filosofia de polícia comuni-

tária, o Ronda mantém uma relação mais estreita com a 

população, levando mais segurança para as pessoas. Está 

presente em toda a Teresina, contribuindo para a redução 

de delitos. 

Guardião eletrônico: faz o policiamento através de câ-

meras de vigilância espalhadas pelas principais ruas da 

cidade. Em Teresina são 30 câmeras garantindo vigilância 

24 horas. 

Um novo e moderno Instituto de Medicina Legal foi entregue ano passado. 

polícia cientifica: a Polícia Civil se moderniza cada vez 

mais, com novas delegacias, novos equipamentos e ins-

talações como o novo Instituto de Criminalística e o novo 

IML.

infraestrutura: na Polícia Militar, foi reformado o Quartel 

do Comando Geral, Batalhões, a Companhia do Promorar 

e a nova central do Ronda Cidadão.

As delegacias ganharam melhores condições e foi feita 

ainda a aquisição de equipamentos necessários para maior 

segurança e o melhor desempenho dos policiais.

polícia inteligente: as novas tecnologias fazem parte do 

dia-a-dia do policiamento em Teresina, que enfatiza a Polí-

cia Inteligente. Com recursos sofisticados de investigação, 

a polícia se antecipa à ação dos bandidos, evitando a ação 

dos criminosos.
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O Piauí é o segundo estado mais seguro do país. A in-

formação pesquisada pelo Centro Brasileiro de Estudos 

Latino-Americanos comprova que o Estado ocupa uma 

excelente posição, apresentando o segundo menor índice 

no número de homicídios per capita. Outro dado: Teresina 

está entre as capitais mais tranquilas do Brasil. 

Obviamente, este resultado não é fruto do acaso. É fruto 

do trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado, capi-

taneado pela Secretaria da Segurança e realizado através 

das polícias Civil e Militar. E o trabalho não para: o Gover-

no faz muito mais para fazer o Piauí ainda mais tranquilo. 

Aí também entra o importante papel desempenhado pela 

Secretaria da Justiça e o Corpo de Bombeiros.

Os números mostram que a polícia trabalhou como nun-

ca em 2012: foram realizadas mais operações e formados 

mais policiais militares que se espalharam pelo Estado 

juntamente com a expansão do programa de policiamento 

comunitário Ronda Cidadão.

Mais Guardiões Eletrônicos estão monitorando os pontos 

mais movimentados da capital e do interior. Mais delega-

dos foram chamados a integrar o quadro dos servidores e 

assumirem as novas delegacias implantadas pelo Estado. 

As recém-inauguradas unidades dos Institutos Médicos 

Legais em Parnaíba, Picos e Teresina tornam mais eficien-

te o trabalho de segurança, levando mais tranquilidade 

para mais pessoas. O Corpo de Bombeiros passa a contar 

com novos equipamentos e viaturas. Por sua parte, o sis-

tema penitenciário se moderniza, é ampliado e adota um 

modelo em que o detento é tratado com humanidade ao 

mesmo tempo em que se preocupa com a tranquilidade do 

cidadão que está em casa. No esforço de recuperação dos 

detentos, são ofertados mais cursos de profissionalização 

e educação, uma forma de prepará-los para o retorno à 

sociedade. 

Polícia Militar presente
nas ruas com mais eficiência

A Polícia Militar do Piauí realizou 39.900 mil atendimentos 

e 210 operações, sendo 188 na zona metropolitana da ca-

pital – mobilizando mais de sete mil homens que fizeram 

vinte mil abordagens – e 22 em diversas cidades do inte-

rior, com a utilização de um efetivo de três mil homens.

Foi implantado em Teresina um modelo de gestão base-
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ado em um padrão europeu que traça os pontos críticos 

de violência da cidade e possibilita adoção de uma gestão 

estratégica, na qual o comandante de uma unidade pode 

direcionar o policiamento na área que precise ser reforça-

da conforme os dados obtidos. Através destas informa-

ções que são monitoradas em tempo real, por exemplo, é 

possível definir qual bairro, dia e hora são mais violentos 

e, assim, direcionar o efetivo.

O serviço de inteligência da PM foi responsável por seis 

operações importantes que, além de várias prisões e apre-

ensão de armas de fogo, destruiu uma plantação de cem 

mil pés de maconha, descoberta no município de Baixa 

Grande do Ribeiro, e pela apreensão de 219 kg de droga 

entre maconha e pasta base de cocaína.

ronda cidadão: o policiamento comunitário avançou ain-

da mais com a implantação do Ronda Cidadão em Picos e 

Parnaíba e com a formação de seis turmas do Curso de 

Operador de Polícia Comunitária que forma policiais que 

atuarão em Teresina, Picos, Floriano e Piripiri, sendo es-

tas duas últimas as próximas cidades a receber o projeto. 

Também foram realizados quatro cursos de Multiplicador 

de Polícia Comunitária e dois de Promotor de Polícia Co-

munitária. Atualmente, são 290 homens e mulheres atuan-

do no Ronda Cidadão em 36 módulos, sendo 33 na capital, 

dois em Parnaíba e um em Picos.

Guardião eletrônico: o vídeo-monitoramento realizado 

através do Guardião Eletrônico já está atendendo a capi-

tal, Picos e Parnaíba. Foram implantadas 50 câmeras, 60% 

delas em Teresina e agora é a vez da ampliação para Piri-

piri e Floriano.

rone: na linha de frente de combate ostensivo à criminali-

dade está o Batalhão de Polícia das Rondas Ostensivas de 

Natureza Especial, RONE, que realizou 4.514 apreensões 

de drogas ilícitas e mais de cem armas de fogo, além de fe-

zer 420 conduções de criminosos à Central de Flagrantes. 

O grupo passou de Companhia à Batalhão em julho e conta 

com a atuação de 241 policiais na capital.

O Rone segue em combate efetivo contra o tráfico e o consumo de drogas. 
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formação cidadã e prevenção: um importante projeto 

que recebe atenção especial do Governo do Estado é o Nú-

cleo Comunitário Social Mirim que atende a 5.700 crianças 

e adolescentes em 57 pelotões mirins. Os garotos são alvo 

de trabalhos pedagógicos, artísticos, culturais, esportivos, 

religiosos e de prevenção às drogas. 

A meta é que até 2014 tenham sido implantados cem pelo-

tões mirins em todo o Piauí. Nas cidades de Campo Maior, 

Angical, Fronteiras, Wall Ferraz e Santa Cruz do Piauí, o 

programa está em fase de expansão. 

ação contra as drogas: o Programa Educacional de Re-

sistência às Drogas e à Violência (Proerd) também é uma 

ação de prevenção que trabalha o tripé escola, Polícia Mi-

litar e família. Já está presente em 16 unidades educacio-

nais na capital e 48 em mais doze municípios e atende a 

3.640 crianças (1.744 em Teresina e 1.896 no interior). 

Dentro do Proerd, professores, alunos, policiais e pais in-

teragem, pedagogicamente, no processo de ensino-apren-

dizagem, buscando, em trabalho extracurricular, a forma-

tação de uma rede protetiva que visa o trabalho contra as 

drogas e a violência.

A meta para 2013 é aumentar o número de instrutores dos 
atuais 19 para 60 e atingir um total de 65 escolas na capital 
e cem no interior, totalizando 18 mil crianças atendidas em 
todo o Piauí. 

Programas como o Ronda Cidadão e o Guardião Eletrônicos chegaram a cidades importantes do interior do Estado, como Parnaíba.

segurança na escola: a Companhia Independente de Po-

liciamento Escolar (CIPE) é outra iniciativa da Polícia Mi-

litar que proporciona a segurança nas escolas estaduais. 

Regularmente é ofertado o curso de Vigilante Comunitário 

para os vigias das unidades e a implantação de vídeo-mo-

nitoramento em 43 escolas estaduais da capital. 

qualificação e valorização: a PM realizou 31 cursos e 

formou 1.029 militares e em janeiro de 2013, mais 720 alu-

nos estavam em formação. Dentro do trabalho de valori-

zação policial, o Governo do Estado passou de 80 para 240 

o número de praças promovidos a cada ano, ampliando as 

oportunidades. 

Infraestrutura para ampliar
a segurança

Em 2012, o Governo do Estado investiu R$ 5,62 milhões 

em logística e tecnologia na Polícia Militar do Piauí. Fo-

ram reformadas as sedes do Quartel do Comando Geral, 

1º BPM, 5º BPM, 6º BPM, 8º BPM, 13º BPM, Companhia 

do Promorar e Grupamentos Policiais Militares do interior; 

construídas as novas sedes do 4º BPM e 9º BPM – em 

parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública 

– e entregue a nova central do Ronda Cidadão. Também foi 

realizada a implantação das bases comunitárias do Ron-

da Cidadão e núcleos do Guardião Eletrônico nas cidades 
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de Picos, Parnaíba, Floriano e Piripiri. Foram investidos 

R$ 393.255,31 em programas de formação e capacitação 

de pessoal; R$ 961.175,00 em aquisição de material bé-

lico e de equipamentos de proteção individual. Também 

foi realizada a manutenção em toda a frota de veículos e 

motocicletas da capital e do interior e adquiridas sete via-

turas modelo L200 Triton, três viaturas de modelo Ranger 

e uma S 10. 

Todos os policiais militares da capital e do interior tro-

caram seus antigos revólveres por pistolas calibre .40 e 

foi entregue um grande material de proteção individual. 

Ao todo, foram adquiridas 2.350 pistolas, 2.500 algemas; 

1.032 coletes balísticos e doze espingardas calibre 12. 

A Polícia Militar teve um incremento de 14,7% em seu 

orçamento em 2013. Isso significa que serão investidos         

R$ 245 milhões, um avanço e tanto se comparado com os 

R$ 213,6 milhões aplicados em 2012. Para este fim, estão 

assegurados outros R$ 4,3 milhões através de convênios 

federais. 

muito mais em 2013: estão previstas para este ano a 

criação do Sistema Integrado de Segurança Pública; a 

Construção do Centro Integrado de Segurança Pública; a 

reforma e modernização de quartéis da capital e interior; a 

aquisição de viaturas equipadas com computador de bor-

do e rádio digital com GPS; a aquisição de simulador de 

tiro virtual; a digitalização do acervo documental físico e 

informatização da Diretoria de Gestão de Pessoas; amplia-

ção do sistema de rádio digital para as cidades de Campo 

Maior, Parnaíba, Picos, Floriano, Piripiri e Corrente; e a 

criação de um banco de dados único entre as polícias Mi-

litar e Civil em Teresina, a fim de intensificar ações com 

todos os grupos da corporação. 

Também será realizada a integração operacional entre os 

Núcleos de Inteligência da Secretaria de Segurança Pú-

blica, da Polícia Civil, Polícia Federal e da Polícia Rodo-

viária Federal; a implantação, no Centro de Assistência 

Integral à Saúde (CAIS/PM), do sistema de internação de 

Policiais Militares, dependentes químicos e outras patolo-

gias da saúde mental; a formação de dez novas turmas 

• Aumento de 100% do número de veículos recuperados. 

• Aumento de 69% no índice de recuperação de veículos roubados; 

• Aumento de 26% da média mensal de apreensão de armas de fogo;

• Aumento de 190% do índice de apreensão de drogas;

• Aumento de 9% do índice de prisão de traficantes de drogas;

• Redução de 90% do número de assaltos a casas lotéricas; 

• Redução de 18% do número de roubos a comércios e farmácias;

• Redução de 67% do número de assaltos a banco;

• Redução de 32% do número de roubos a residências;

• Redução de 11% do número de carros roubados;

• Redução de 19% do número de roubos a coletivos;

• Redução de 25% do número de acidentes de trânsito;

• Redução de 16% do número de acidentes de trânsito com vítima fatal;

ações da polícia militar

a atuação da polícia militar no piauí em 2012 possibilitou:
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do Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária; o 

desenvolvimento de instrumentos de controle de pessoal 

automatizados, através da unificação do Boletim na PMPI; 

a reformulação da Lei de Promoção e Lei da Jornada de 

Trabalho e Operações Planejadas, da legislação de meda-

lhas da Corporação e a elaboração da Lei de Organização 

Básica da PMPI (LOB) e da Fixação de Efetivo – Quadro de 

Organização (QO) da PM.

Polícia Civil se moderniza e fica
mais eficiente

A Polícia Civil do Piauí foi decisiva para a solução de cri-

mes e o desmembramento de grandes quadrilhas, sobre-

tudo no âmbito do combate às drogas. E o Governo tem se 

empenhado em garantir melhores condições de trabalho, 

qualificando pessoal, contratando agentes e peritos, além 

de reformar, construir ou equipar as delegacias.

As ações do Governo geram resultados. Durante todo o 

ano de 2012, foram retiradas de circulação 479 armas de 

fogo, presas 2.075 pessoas na capital e 3.012 em todo o 

Piauí.

Apenas a Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpe-

centes (DPRE) foi responsável pela apreensão de 478 qui-

los de drogas e a prisão de 312 envolvidos com o tráfico. 

No mês de maio, uma das maiores plantações de maconha 

Polícia Militar foi aparelhada ganhou novos policiais.
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foi encontrada e incinerada em operação conjunta entre as 

polícias, que prendeu nove pessoas. Foram encontrados 

mais de cem mil pés da planta em uma região de difícil 

acesso. 

operações: dentre as grandes operações deflagradas 

pela Polícia Civil destacam-se a Segor, realizada em Pi-

cos, no dia 9 de fevereiro de 2012; Suricate, que aconteceu 

em Teresina, no dia 8 de março; Nômades, deflagrada em 

Piracuruca no dia 26 de maio; Nêmesis, com atuação em 

Parnaíba no dia 22 de junho; Strata, feita na capital no dia 

18 de outubro; e a Monte Parnaso, realizada em Oeiras, no 

último 13 de novembro.

delegacia virtual: a Delegacia Virtual, inaugurada em 

janeiro, registrou em onze meses de existência 21.500 bo-

letins de ocorrência de natureza não criminal, tais como 

perda, extravio ou inutilização de documentos ou objetos. 

Além disso, desde o mês de novembro, é possível regis-

trar ocorrências de acidentes de trânsito. 

 

construções: através de recursos do Tesouro Estadual 

foram construídos o Complexo de Segurança Pública na 

cidade de Oeiras e Piripiri, as delegacias nas cidades de 

Jurema, Francisco Macedo e Sussuapara; o posto avan-

çado do IML em Parnaíba. Também foram reformados os 

distritos policiais de Batalha, Luzilândia, Cocal e José de 

Freitas no interior, além da Delegacia de Proteção à Crian-

ça e ao Adolescente, Delegacia do Silêncio, 1º DP, 3º DP, 

5º DP, 6º DP e Central de Flagrantes, em Teresina.

Através de convênio com a Secretaria Nacional de Segu-

rança Pública foi realizada a construção da nova sede da 

Delegacia da Polinter, Instituto de Criminalística (R$ 1,28 

milhão) e do Instituto Médico Legal de Teresina (R$ 2,76 

milhões). O novo IML assegura um diferencial no trabalho 

da polícia científica, com novas condições, uma das me-

lhores do país. 

equipamentos: com parcerias com o Governo Federal, 

também foi possível ampliar o sistema de interceptação 

telemática legal, por meio da aquisição de novos equipa-

mentos e licenças de acesso ao sistema guardião web.

A Unidade de Polícia Técnico Científica, o Instituto de Cri-

minalística e a Delegacia Especializada de Prevenção e Re-

pressão a Entorpecentes receberam novas viaturas, equi-

pamentos periciais e de informática, além de mobiliários. 

amparo: Foi implementada também a etapa final do pro-

jeto para desenvolvimento das habilidades artísticas e só-

cio-educacionais de crianças e adolescentes em situação 

de risco. 

projetos prontos: já possuem projetos aprovados, com 

recursos já disponibilizados, e que se encontram em fase 

de licitação: a criação do Núcleo Integrado (Polícias Civil, 

Militar, Corpo de Bombeiros) de atenção biopsicossocial; 

criação da comissão de gestão integrada de atenção à 

saúde dos profissionais de segurança pública e criação da 

Unidade Itinerante de atenção biopsicossocial integrada 

(ônibus adaptado com consultório médico, psicológico e 

odontológico). Ainda estão asseguradas a criação e Estru-

turação do programa Biblioteca de Segurança Pública e a 

criação da Escola Itinerante de Segurança Pública Integra-

da do Piauí – EISPI/PI.

O Corpo de Bombeiros teve investimento recorde em 2012, ganhando novos equipamentos          e viaturas.
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acadepol: A Academia de Polícia Civil realizou diversas 

ações a fim de melhorar o desempenho dos agentes e da 

corporação. Foram desenvolvidos os programas de Condi-

cionamento Físico e Aprimoramento do Ensino Integrado, 

de Atendimento à Mulher, de Gestão da Informação Inte-

grada nas Instituições de Segurança Pública do Estado do 

Piauí. Também foram criados o Sistema de Monitoramento 

de Política Organizacional de Segurança Pública do Estado 

do Piauí e a Estratégia de Alimentação e Qualificação das 

Informações e Dados Estatísticos de Segurança Pública do 

Estado do Piauí.

Bombeiros mais preparados

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado, em 2012, foi 

contemplado com investimentos e ações que melhoraram 

consideravelmente o seu desempenho com atividades pre-

ventivas, de combate a incêndios, busca e salvamento e 

resgate. Dentre essas ações, destacam-se a incorporação 

de novos bombeiros; a realização do Curso de Formação 

de Soldados Bombeiros Militares, com inclusão de 32 no-

vos bombeiros; a informatização e melhoria da estrutu-

ra física do Centro de Operações de Comunicação, da 1ª 

Companhia Independente de Bombeiros e do 2º Batalhão 

de Bombeiros na cidade de Parnaíba, além de aquisição 

de uniformes de instrução; aquisição de equipamentos de 

proteção individual para combate a incêndios e equipa-

mentos operacionais.

Com a melhoria da infraestrutura da Gerência de Enge-

nharia e Coordenação de Vistoria do Corpo de Bombeiros, 

houve um aumento na arrecadação do Estado, através da 

taxa vistorias e análise de projetos, além do aquecimento 

da economia na venda de produtos ligados à segurança 

contra incêndio e pânico, e aumento da mão de obra espe-

cializada no setor de construção civil. 

equipamentos: Foram investidos em 2012, um total de 

R$1,34 milhão na melhoria das condições de trabalho da 

corporação, um valor recorde. Entre as ações executadas 

estão a aquisição de dois quadriciclos, incorporação de 32 

novos soldados, a realização do Curso de Formação de 

Soldados Bombeiros Militares, a compra de equipamentos 

de proteção individual (capacetes, roupas de aproxima-

ção, botas, luvas e balaclavas, além de 800 uniformes e 

equipamentos de respiração autônoma). Foram adquiridas 

ainda duas ambulâncias e dois desencarceradores para 

melhorar o resgate às vítimas de acidentes. 

informatização: O Corpo de Bombeiros também infor-

matizou os processos de análise de projetos e vistorias, 

agilizando o atendimento ao cliente. Em termos adminis-

trativos, a entidade também deu um grande passo para 

uma gestão mais eficiente. O governador Wilson Martins 

assinou o decreto que regulamenta a criação do Fundo de 

Aparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros. 

O fundo garante maior autonomia à corporação com re-

lação à aquisição de equipamentos e a capacitação dos 

militares.

melhor atendimento: Com os investimentos em capa-

citação, e na aquisição de equipamentos, de forma re-

corrente, houve uma melhora razoável no atendimento 

emergencial (tempo resposta e qualidade do atendimento). 
O Corpo de Bombeiros teve investimento recorde em 2012, ganhando novos equipamentos          e viaturas.



1 1 6

Ao todo, foram atendidas 2.417 ocorrências, um número 

86,6% maior em relação a 2011, quando foram registrados 

1.295 atendimentos, que vão desde o combate ao fogo, a 

socorro de vítimas, entre outros. 

Justiça leva dignidade aos presídios
e segurança à população

Segundo dados divulgados nacionalmente, o Piauí é o úni-

co estado em que não há superlotação dos presídios. Essa 

realidade vai melhorar ainda mais, porque uma das mar-

cas do trabalho da Secretaria da Justiça é a humanização 

do sistema prisional, assegurando condições que permi-

tam a real recuperação do detento. Por isso, a Secretaria 

Estadual da Justiça investiu não só na infraestrutura dos 

presídios do Piauí, como também, em cursos que visam 

dar mais dignidade e uma nova oportunidade de vida aos 

detentos. 

custódia: está em execução a obra de construção de 

mais dois pavilhões na Casa de Custódia de Teresina, que 

irão gerar mais 336 novas vagas no sistema penitenciário.

novas cadeias: a Secretaria também conseguiu, através 

de doação, terrenos para construção de duas novas ca-

deias públicas, cada uma com 145 novas vagas, nos muni-

cípios de Parnaíba e Floriano, totalizando 290 vagas para 

presos em caráter provisório. Os projetos de sondagem, 

incêndio, gás, elétrico, hidrossanitário e estrutural das uni-

dades já foram finalizados.

reformas: a Penitenciária Masculina de Picos está sendo 

reformada e já foi concluída a obra nas áreas de admi-

nistração, refeitório, cozinha e alojamentos. Encontra-se 

também em andamento a reforma do Módulo de Saúde. 

Em Esperantina foram instalados 400 metros de cerca elé-

trica, construída uma lixeira e reformada a cozinha e parte 

da área administrativa. A unidade penal de Bom Jesus re-

cebeu pintura e reparos nos pavilhões e celas, área admi-

nistrativo e ambulatório. A Penitenciária Mista de Parnaí-

ba teve a cozinha, as celas e a administração reformadas.

Na Unidade Vereda Grande, em Floriano, foram executa-

dos serviços de pintura dos pavilhões e celas, Módulo de 

Saúde, Módulo de Ensino, cozinha, setor de acondiciona-

mento de alimentos, alojamento masculino e feminino e 

administração. Foi construído um muro separando a parte 

administrativa da área de vivência e realizada a constru-

ção no imóvel que fica na parte externa do presídio para 

abrigar os visitantes. 

A Penitenciária Feminina de Teresina ganhou reformas 

no setor de Saúde, refeitório, cozinha, sala para trabalhos 

manuais, chefia de disciplina, bem como a construção da 

sala da guarda militar e vistoria, reforma do espaço para 

implantação de uma panificadora em pleno funcionamento 

e elevação das janelas das celas para maior privacidade e 

segurança. Na Colônia Agrícola Major César Oliveira fo-

ram realizados os serviços de recuperação geral das tria-

gens coletivas e individuais e reforma geral da cozinha. No 

Hospital Penitenciário foi construído um banheiro para a 

ala Psicossocial e recuperada a Enfermaria e o ramal de 

água, a fim de melhorar o abastecimento do Hospital. 

novos investimento: ao todo, em 2012 foram investidos 

R$ 2,84 milhões em obras. Esse total deve crescer mais 

de sete vezes em 2013, quando está prevista a aplicação 

de R$ 20,32 milhões para a construção de dois Pavilhões 

de Segurança Máxima na Casa de Custódia, a construção 

da Casa de Detenção Provisória de Altos e das cadeias 

públicas de Floriano e Parnaíba, além da reforma e am-

pliação das cozinhas nas penitenciárias de Parnaíba, Picos 

e Major César.

educação para a liberdade: o projeto Educando para a 

Liberdade ampliou em 20% o número de educadores em 

2012. Atualmente são 60 professores cedidos pela Secre-

taria da Educação que atendem a 307 detentos, distribuí-

dos em 19 salas de aula, onde há oferta de ensino desde a 

alfabetização ao ensino médio. 

mais saúde: a Saúde dos detentos também é uma pre-

ocupação do Governo do Estado. A oferta dos serviços 

de assistência à saúde e farmacêutica aos internos nas 

diversas unidades penais, também cresceu e atualmente 

96 profissionais da área atendem a população carcerária. 

Foram realizados 6.055 exames entre raios x de tórax, ba-

ciloscopia, hanseníase, testes de doenças como hepatite, 

sífilis, HIV e vacina contra hepatite B. Também foram rea-

lizados 150 laudos de exames criminológicos, 1.600 avalia-

ções psicológicas e 1.200 avaliações psiquiátricas. 

vem mais por aí: em 2013, também vai se concretizar o 

aparelhamento das Unidades Básicas de Saúde da Casa 

de Custódia, Irmão Guido, Penitenciária de Parnaíba, Pe-

nitenciária Feminina, sendo que esta última ainda deve re-

ceber uma cela berçário completa, brinquedoteca, oficina 
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permanente de corte e costura e curso de corte e costura 

industrial. 

As demais unidades do interior possuem projetos elabora-

dos que proporcionam desde uma oficina permanente de 

panificação e confeitaria, a cooperação com uma indústria 

de bolas de couro, cursos de manutenção de ar condicio-

nado, corte e costura, encanador, pedreiro entre outros, 

há a previsão de uma cela berçário em Parnaíba e uma 

brinquedoteca nesta unidade e na penitenciária feminina 

de Picos. Também está previsto o reaparelhamento com-

pleto da Escola Penitenciária do Estado do Piauí.

apostando em penas alternativas: o Governo do Es-

tado do Piauí, através da Secretaria de Estado da Justiça 

implementa o Programa de Penas e Medidas Alternativas, 

que atualmente, além de Teresina, encontram-se em fun-

cionamento mais quatro Núcleos de Apoio localizados nos 

Fóruns Criminais das Comarcas de Parnaíba, Picos, Floria-

no e Bom Jesus. 

O Programa atua na fiscalização e monitoramento de to-

dos os casos de penas e medidas alternativas aplicados 

pelas Varas Criminais e Juizados Especiais Criminais des-

sas Comarcas, bem como os casos aplicados pelas Varas e 

Juizados Federais Criminais, face a parceria firmada entre 

a Secretaria da Justiça e o Tribunal Regional Federal da 

1ª Região.

no interior: objetivando ampliar o processo de interiori-

zação do Programa, esta Secretaria elaborou e cadastrou 

proposta de criação de mais dois Núcleos de Apoio nas 

Comarcas de São Raimundo Nonato e Campo Maior, cuja 

proposta já fora aprovada pelo Ministério da Justiça, en-

contrando-se em fase de formalização do Convênio. Atual-

mente, o Piauí possui 1.941 penas e medidas alternativas 

sob fiscalização e monitoramento.

reintegração: A reinserção do ex-interno na sociedade 

também é uma preocupação da Secretaria da Justiça. Por 

isso é mantido juntamente com a Empresa de Correios e 

Telégrafos e a Embrapa convênios que visam à contrata-

ção de detentos do regime semiaberto que possuem qua-

lificação para prestarem serviços remunerados no interior 

destes órgãos, podendo a contratação se estender após 

o cumprimento da pena, ficando a critério das receptivas 

empresas. Há ainda um convênio com a empresa Houston 

Bike, onde os detentos da Penitenciária Irmão Guido pres-

tam serviços remunerados, no interior dos pavilhões, na 

atividade de montagem de peças de bicicletas.

ação preventiva: No que tange às medidas de preven-

ção acerca de novas insurgências lideradas pelos custodia-

dos, o Governo do Estado está assegurando a conclusão 

de dois pavilhões na Casa de Custódia e a construção da 

Penitenciária de Altos, de forma que, brevemente, será 

disponibilizada novas vagas no sistema prisional do Esta-

do. Além disso as obras de reforma na Casa de Custódia e 

Penitenciária de Esperantina já estão em andamento.

A Seguraça investiu em policiamento ostensivo.
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Destaca-se ainda na Secretaria da Justiça, o serviço de in-

teligência denominado Diretoria de Inteligência e Proteção 

Externa, o qual trabalha com informações privilegiadas vi-

sando traçar perfil de presos e facções que atuam dentro 

e fora dos presídios, a fim de monitorar as atividades dos 

mesmos e evitar conflitos que possam gerar danos de pro-

porções imensuráveis ao Sistema Penal do Estado.

Detran melhora serviços à comunidade

O Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-

-PI), também teve uma importância decisiva para que a 

violência no trânsito fosse minimizada. Em parceria com 

a Companhia Independente de Trânsito da Polícia Militar 

(Ciptran) foram realizadas uma média de 30 blitzen por 

mês, com cerca de 150 abordagens em cada uma, o que 

totaliza mais de 54 mil veículos e condutores verificados 

no ano. 

O Detran esteve presente ainda em eventos como o Fes-

tival de Pedro II e o Cachaça Fest, bem como o trabalho 

de prevenção durante as férias no litoral do Estado. Ape-

nas no período de 23 a 30 de dezembro foram abordados 

3.286 veículos na região, o que resultou em um fim de ano 

sem acidentes graves ou vítimas fatais. 

frota: a frota de veículos do Piauí cresceu 14,22% no últi-

mo ano. Atualmente, o Estado possui um total de 760.685 

veículos, sendo 347.930 em Teresina e 421.755 no inte-

rior. O maior crescimento da frota ocorreu no interior, com 

um aumento de 15,66%. Na capital, o crescimento foi de 

12,55%. 

motos: o veículo que teve o maior crescimento em re-

lação à quantidade em todo o Estado foi a motocicleta. 

Foram registradas 365.455 motos, 45.752 unidades a mais 

que no ano de 2011.

As motos ainda representam 59,27% de toda a frota de 

veículos do interior, 34,71% da frota de Teresina e 48% do 

Piauí. Já o automóvel representa 30,21% da frota geral, 

18,1% do total de veículos do interior e 44,51% da capital.

Nos últimos cinco anos, a frota do Estado cresceu 61,66%. 

No interior, o crescimento foi ainda maior, com 78,41%. Na 

capital, a frota aumentou 45,39% desde 2008.

Foram investidos R$ 2,16 milhões em obras que estão me-
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segurança

lhorando a estrutura do Detran no Piauí. Entre elas estão 

a reforma das Ciretrans de Esperantina, Campo Maior, 

Oeiras, Canto do Buriti, São João do Piauí, Uruçuí, entre 

outras iniciativas. 

educação para o trânsito: Durante todo o ano de 2012, 

foram realizadas atividades educacionais voltadas para 

os servidores e a população, destacando-se as ações de 

educação no trânsito em cidades turísticas em fevereiro, 

cursos de Condução de Veículos de Emergência, palestras 

em instituições de ensino, hospitais, campanhas sobre ál-

cool e velocidade e o lançamento nacional do Projeto Sinal 

de Vida. Foi lançado o novo portal do Detran na internet, 

o que facilitou o acesso aos serviços e melhorou o canal 

de comunicação com o cidadão. Até o fim de novembro de 

2012, foram registradas 2,4 milhões de visitas que gera-

ram 8.239.617 páginas visualizadas. Em média, cada visi-

tante acessou 3,48 páginas e permaneceu 5 minutos e 17 

segundos no site do Detran. 

No ano de 2012, foram realizados cinco leilões de veículos, 

sendo dois em Teresina, dois em Picos e um em Parnaíba. 

Nos leilões, realizados entre os meses de março e setem-

bro, foram vendidos 877 veículos e arrecado R$ 1.169.300, 

valor quase o drobro do que foi arrecado nos seis leilões 

realizados em 2011, que contabilizaram R$ 595.297,39. 

Durante todo o ano, a Escola Piauiense de Trânsito (EPT) 

realizou diversas ações educativas com o objetivo de cons-

cientizar os motoristas sobre a importância de respeitar as 

leis de trânsito e, assim, reduzir o número de acidentes 

registrados no Estado.

A Escola de Trânsito recebeu 9.900 aparelhos de medição 

de índice de álcool no sangue (bafômetro) descartáveis 

para serem usados durante ações educativas. Os apare-

lhos foram doados pela Associação Nacional dos Detrans 

(AND).

Mais ações previstas: Com o objetivo de expandir os ser-

viços ao cidadão, em especial aos que vivem na região 

do Grande Dirceu, o Detran vai instalar em 2013 um novo 

posto de atendimento. O órgão também irá firmar parceria 

com a Uespi, e contratar via pregão na forma eletrônica, 

uma empresa para prestar serviços de remoção de veí-

culos automotores, através de guincho auto-socorro (ca-

minhão, reboque e cegonha), operação e gerenciamento 

de pátios, preparação e realização de leilões públicos por 

leiloeiro oficial do Estado do Piauí, de veículos apreendidos 

por infração às leis de trânsito, no âmbito do Estado do 

Piauí e não recuperados no prazo de 90 dias da apreensão. 

Os serviços serão prestados durante 24 horas nos sete 

dias da semana com plantões aos domingos e feriados.



1 2 0



1 2 1

meio ambiente, turismo, cultura e esporte

meio ambiente,
turismo, cultura 

e esporte 10



1 2 2

A GENTE
CUIDA DE
CADA 
PEDAÇO
DO
PIAUÍ



1 2 3

meio ambiente, turismo, cultura e esporte

Viver e viver com qualidade. Essa é a diretriz que orienta o 

Governo do Estado em cada ação que realiza em benefício 

de nosso povo. Isso significa muito mais que ter comida 

na mesa, saúde ao alcance de todos e educação transfor-

madora. Significa também contar com um meio ambiente 

equilibrado e a possibilidade de usufruir a vida com alter-

nativas de esporte, lazer e cultura.

Na área do Meio Ambiente, o Governo do Estado atuou 

de forma consistente e sistemática para a preservação de 

nossos recursos naturais, bem como para a recuperação 

de áreas degradadas. A delimitação do Parque das Nas-

centes do Parnaíba, definida em 2012, é fundamental para 

a preservação deste rio que é tão piauiense.

No esforço de recuperação de áreas degradadas, as dunas 

no litoral foram uma das prioridades. O trabalho de fixação 

das dunas se concentra especialmente no município de Ilha 

Grande, um dos dois principais portões de entrada para o 

Delta do Parnaíba, e na Lagoa do Portinho (município de 

Parnaíba), onde está sendo criado  o Parque das Dunas, 

visando preservar a pujança e a beleza da natureza local.

A Secretaria do Meio Ambiente atua ainda na segurança 

hídrica, onde a Adutora de Piaus está em fase de conclu-

são e deve começar a funcionar ainda este semestre.

Já está pronto o projeto de Piaus II/Bocaina, que vai ga-

rantir água em uma área crítica do Semiárido piauiense. 

Outra ação importante é o que faz a integração das bacias 

do Parnaíba e São Francisco, com realização dos estudos 

de viabilidade técnica, econômica, social e ambiental.

 

construção de adutoras

Através da Semar, o Governo do Estado desenvolveu um 

conjunto de ações visando assegurar o acesso da popula-

ção à água de qualidade na região do semiárido.

Foram constituídas as comissões gestoras das principais 

barragens do Piauí. Oito sistemas adutores foram apre-

sentados, tendo em vista o aproveitamento de barragens 

com águas acumuladas, mas sem uso para abastecimen-

to humano. Dos sistemas propostos, foram concluídas as 

obras da Adutora do Garrincho, que custou R$ 35 milhões 

e tem mais de 190 quilômetros de extensão, e está benefi-

ciando mais de 60 mil pessoas, em 11 municípios da região 

de São Raimundo Nonato.
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O Governo do Estado também abraçou os projetos de mais 

duas grandes obras de adutoras no Semiárido: as adutoras 

de Piaus e Bocaina. Com recursos do PAC, o Sistema Adu-

tor de Piaus está em fase final de construção e vai atender 

os municípios de São Julião, Fronteiras, Pio IX, Vila Nova 

do Piauí e Campo Grande do Piauí. No total, 17.235 mil 

habitantes receberão água nas torneiras. O projeto já con-

templa uma expansão que permitirá atender no futuro 35 

mil pessoas.

O Sistema Adutor de Bocaina/Piaus II possibilitará o abas-

tecimento da cidade de Picos e beneficiará 120 mil pesso-

as no Sul do Piauí. Um ramal vai captar água da barragem 

de Bocaina e levar até o município de Picos, o terceiro 

maior do Piauí, passando por Sussuapara.

O outro ramal sairá da barragem de Piaus, levando água 

de Alagoinha até Monsenhor Hipólito, Francisco Santos e 

Santo Antônio de Lisboa.

Adutora da Barragem de Poço Marruás.



1 2 5

meio ambiente, turismo, cultura e esporte

Gestão ambiental

Na área de Gestão Ambiental, o ano de 2012 fechou com 

grandes avanços. Além de tornar mais rigorosa a Lei da 

Política Florestal, ampliando a Reserva Legal para 30%, 

conforme Lei 5.699, de 26/11/2007, o Governo tem fa-

vorecido a manutenção dos corredores ecológicos natu-

rais, através da criação de Unidades de Conservação em 

áreas estratégicas para esse fim.

É  o caso da Estação Ecológica Chapada da Serra Bran-

ca, com área de 21,6 mil hectares, criada pelo Decreto 

13.080/2008, situada entre os Parques Nacionais da Serra 

da Capivara e Confusões.

O resultado  de um trabalho de fiscalização,  que contou 

com apoio de técnicos e da sociedade, através de denún-

cias, contribuiu na aplicação de multas, embargos, adver-

tências e apreensões. Foram registrados 69 autos de in-

fração, sendo que 19 foram enviados para a Procuradoria 

Geral do Estado para inscrição na Dívida Ativa. Do total 

aplicado, foram arrecadados R$ 117.404,30. A Semar apli-

cou, ao todo, R$ 2,7 milhões em multas durante o ano de 

2012.

 

desertificação

O Governo do Estado está enfrentando o problema da de-

sertificação, processo que teve início nos anos 40 do sécu-

lo passado e hoje atinge sete municípios do Estado. Para 

tornar efetiva essa ação, o Governo realiza estudos e pro-

jetos para identificar as áreas suscetíveis e as áreas afeta-

das por processos de desertificação, projetos de recupe-

ração, ações de educação e desenvolvimento de técnicas 

de convivência das populações com as áreas suscetíveis.

A paisagem, antes morta, está mudando, e hoje se torna 

mais produtiva a partir de programas, como o de Revita-

lização da Bacia do Parnaíba, com recursos do PAC, e de 

investimentos na agricultura familiar em Gilbués e Santa 

Filomena, localizadas nos Cerrados do Sudoeste do Piauí.



A nova fronteira do Turismo Brasileiro

Em 2012, o Brasil conheceu melhor o Piauí. As belezas 

naturais e o carinho do povo ficaram marcados nas no-

velas, campanhas publicitárias e grandes reportagens das 

principais emissoras de TV do Brasil.

Os veículos impressos noticiaram as belezas das praias, 

do Delta do Parnaíba, da Serra da Capivara e de Sete Ci-

dades. O Brasil também conheceu Barra Grande, o novo 

paraíso de turistas do mundo todo.

Não há como deixar de falar do turismo religioso, cada vez 

mais comum nas cidades históricas do Piauí, a exemplo 

das procissões de Oeiras, que atrai milhares de fiéis de 

toda a região das peregrinações em Santa Cruz dos Mi-

lagres.

A Secretaria do Turismo do Estado (Setur) trabalhou inten-

samente para divulgar o Piauí, atrair investidores e  per-

mitir que turistas curtissem um pouco do que os piauien-

ses têm de melhor: o calor do povo e da sua terra. Em 

2012, a  Setur  consolidou ainda mais o turismo no litoral 

piauiense. Além da Orla da Atalaia, que mudou a cara de 

Luís Correia, através de recursos do Tesouro Estadual, foi 

concluído o Projeto de Urbanização da Orla, que inclui 28 

barracas, calçadão e praças de eventos. Foram adotadas 

ainda medidas para garantir uma estrutura de gestão que 

mantenha a sustentabilidade do empreendimento e para 

complementar a oferta de serviços nesta faixa de praia.

A Secretaria do Turismo construiu um Grande Restaurante, 

com área total de 850 metros quadrados, incluindo restau-

rante principal. Além da área de atendimento ao público, o 

restaurante conta com ampla área de estacionamento que 

assegura conformo aos turistas.

Em junho, o Governo inaugurou também a reforma da Pra-

ça do Coqueiro, em Luís Correia. O projeto arquitetônico 

do local valorizou ainda mais as residências próximas, ofe-

recendo um local agradável para os turistas. Conta com 

palco para pequenos eventos e um belo projeto paisagísti-

co, iluminação e rampas de acessibilidade.

A reforma da Praça do Coqueiro foi executada pela Setur, 

com recursos do Governo do Estado, na ordem de R$ 459 

mil. Além da praça, todo o entorno foi reformado, e o cal-

çamento foi refeito com bloquetes.

Valorizando o Turismo Religioso em Santa Cruz dos Mila-

gres, o Governo do Estado também construiu a extensão 

da Orla do Rio São Nicolau, de aproximadamente 1 km. 

A obra abrangeu terraplenagem, pavimentação em para-

lelepípedo branco nas vias de trânsito para veículos com 

piso  intertravado no canteiro central e passeios para pe-

destres, localizados nas faixas laterais da avenida.

A largura total da avenida ficou em 18m (pistas de rola-

mento, canteiro central e passeios), tendo a obra uma área 

de abrangência de aproximadamente 18 mil metros qua-

drados.

A obra possui uma grande relevância para o município 

e para o Piauí, pois atende às demandas da população e 

dos romeiros e contribui para o fortalecimento do modelo 

de desenvolvimento turístico desejado para a localidade, 

consolidando o turismo religioso e proporcionando uma 

melhor qualidade de vida à população. O investimento 
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Lagoa do Sobradinho

foi de R$ 1,9 milhão, recursos do Ministério do Turismo e 

do Tesouro Estadual. Além das obras, a  Setur  trabalhou 

em parceria com os municípios e outros órgãos estadu-

ais para a realização dos principais eventos do Piauí. En-

tre eles: Festival da Uva, Festival de Inverno de Pedro II, 

Cachaça  Fest, Carnaval, Temporada de Férias no litoral, 

Réveillon no litoral. O Piauí se fez presente em grandes 

eventos nacionais, trabalhando na divulgação dos princi-

pais atrativos do Estado. Entre esses eventos estão Piauí 

Sampa, 21ª Brazil National Tourism Mart – BNTM 2012, 

Feira das Américas - ABAV 2012 e Festival de Turismo de 

Gramado 2012.
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Um calendário completo
de eventos culturais em todo o Piauí

Festivais, premiações, encontros nacionais e concursos 

culturais. Em 2012, a Fundação Cultural do Piauí preparou 

um calendário diversificado. De Norte a Sul, eventos cultu-

rais contaram com o apoio do Governo do Estado, através 

da participação da Fundac.

A abertura do calendário oficial acontece com a abertura 

do ano novo, em Luís Correia, palco das maiores festas 

de réveillon do Piauí. Durante esse período, o número de 

pessoas que lotam as praias do litoral do Estado chega 

a ser três vezes maior do que nos dias considerados de 

baixa estação.

Fevereiro abre espaço para o maior desfile de carros en-

feitados do mundo em prévias carnavalescas, o Corso de 

Teresina. São mais de mil veículos e milhares de foliões de 

todas as idades. A irreverência dos piauienses ficou co-

nhecida mundialmente como a maior festa da categoria 

depois do anúncio feito pelo Guinness Book.  O Governo 

do Estado dá apoio e logística ao evento que é realizado 

pela Prefeitura de Teresina.

Em março, a folia dá lugar ao sentimento de orgulho e ao 

desejo por justiça. É o mês para lembrar que os piauien-

ses se envolveram – em muitos casos, com o preço da 

própria vida – na luta pela Independência do Brasil, contra 

as tropas portuguesas do Major João José da Cunha Fidié. 

Em 2012, a Batalha do Jenipapo, uma das mais violentas 

acontecidas no país, comemorou 189 anos. Na solenidade 

em Campo Maior, quando são outorgas medalha do Mé-

rito Renascença, a cultura se fez presente com uma bela 

representação das lutas travadas em solo piauiense.

Uma das marcas do piauiense, a religiosidade é tema re-

levante em abril. A Semana Santa é comemorada no Piauí 

nas mais diferentes regiões, seja com encenações ou cele-

brações religiosas.

Na primeira capital, Oeiras, acontece a procissão de Nos-

sa Senhora dos Passos e a tradicional procissão do Foga-

réu; a do Senhor Morto percorre as ruas do centro históri-

co. Em Floriano, um dos maiores atrativos é o espetáculo 

da Paixão de Cristo, realizado há 17 anos, na Cidade Ceno-

gráfica, e que conta com elenco de aproximadamente 400 

pessoas entre atores e técnicos das artes cênicas.

Festival de Invesrno de Pedro II.

A tradicional encenação da batalha do Jenipapo. 
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Seleção Brasileira de Futsal em apresentação do Ginásio Verdão.

cultura é para todos

O  Projeto Boca da Noite,  fundado em 13 de agosto 

de 1997,  desenvolve um calendário anual que começa 

em maio  e contribui para a massificação da cultura do 

Piauí, sempre com o objetivo de divulgar e fomentar a mú-

sica piauiense, através da realização de shows com artis-

tas locais. Foi também neste mês que houve a abertura do 

Projeto Teatro Para Todos e a Semana dos Museus.

Em junho, o Festival de Inverno de Pedro II e o Encontro 

Nacional de Folguedos sobem ao palco. Em 2012, o festi-

val contou com uma programação especial com exibição 

de vários espetáculos e  reuniu milhares de pessoas  na 

capital da opala. Já a edição 2012 dos Folguedos trouxe 

os mais variados grupos e formas de expressões da cultu-

ra nordestina, buscando resgatar as primeiras edições do 

evento, criado em 1974.

Durante a  temporada de  férias, a programação começou 

com a abertura da temporada de julho no litoral, ao mes-

mo tempo em que, em Teresina, aconteciam o Projeto Seis 

e Meia e o Encontro de Colaboradores da I Bienal de Artes 

Visuais do Piauí. Resgatar a utilização  da rabeca  e pro-

mover o intercâmbio entre os artistas do cenário cultural 

do Piauí é  a ideia do Festival de Rabeca, o maior even-

to cultural do Piauí, que acontece em agosto. Este ano, o 

encontro contou com uma vasta programação de dança, 

teatro e shows musicais.  No calendário de realizações 

da Fundac, podemos destacar ainda a Semana da Diversi-

dade e a instalação de 16 bandas de música nos municípios 

piauienses.

Setembro é o mês para comemorar o aniversário da prin-

cipal casa de espetáculo do Piauí, o Theatro 4 de Setem-

bro. Em 2012,  a casa completou 118 anos de fundação 

e a  Fundac  celebrou a data  com peças teatrais, lança-

mentos e corte de bolo para os teresinenses. Em setem-

bro, teve ainda o lançamento do Edital Prêmio HellyBatista 

de Dança e Arimatan Martins de Teatro, o Desfile do Dia 

da Independência e a Primavera dos Museus.

O aniversário do Piauí, em outubro, foi comemorado com 

a inauguração de obras e homenagens a vários piauienses 

pelo Governo do Estado. A proclamação da Independência 

do Piauí – e adesão do Estado à Independência do Brasil 

– completou no dia 19 de outubro 190 anos. Vale destacar 

também a Oficina de capacitação para Atores e bailarinos, 

IX Festival de Música do Servidor e a I Feira LOUCARTE - 

Feira de Cultura em torno de saúde mental.

O fim do ano de 2012 foi rico em coros e comemorações 

de Natal. O piauiense contou com Opereta de  Natal e o 

Coral das Mil Vozes. O Palácio de Karnak foi o palco prin-

cipal para esse encontro que atraiu milhares de pessoas e 

deixou saudades com um cenário rico em luz e contos de 

Natal.

Ações de infraestrutura
e esportivas da Fundespi

O Piauí brilhou numa série de eventos esportivos e, por to-

dos os cantos do nosso Estado, surgem novas caras do es-

porte que estão conquistando o mundo. Foi em 2012 que a 

atleta piauiense, Sarah Menezes, se consagrou. Guerreira, 

ela foi a primeira mulher brasileira a conquistar uma me-

dalha de ouro para o Judô. Há ainda grandes competidores 

na natação, badminton, futebol de salão, handebol, vôlei e 

também o próprio judô.

O Governo se juntou ao talento de Sarah Menezes e de seu 

técnico Expedito Falcão na abertura do Centro de Treina-

mento que leva o nome da nossa campeã olímpica. O CT 

tem o apoio do Governo, que recebe como contrapartida o 
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espaço para treinamento de alunos da rede pública de en-

sino. Dessa forma, os estudantes da rede estadual ganham 

a uma formação mais cidadã através do papel socializador 

do esporte. Além disso, é também uma oportunidade para 

o surgimento de novos atletas de talento.

Através da Fundespi, o Governo do Estado realizou e foi 

parceiro de várias competições e atletas, com o intuito de 

mostrar para o Brasil a força e a garra dos piauienses para 

lutar e competir em qualquer modalidade esportiva.

Em 2012, foram realizadas a Copa Piauiense de Futebol 

Amador (edição masculina e feminina), a 1° Copa Fundes-

pi Escolinhas da Capital, que reuniu mais de 2 mil crianças 

e adolescentes em 52 bairros de Teresina, incentivando 

os jovens a buscar caminhos melhores longe das drogas 

e da violência, e a manutenção do projeto Pintando a Li-

berdade e do Programa Segundo Tempo. Este último foi 

idealizado pelo Ministério do Esporte para democratizar 

o acesso à prática do esporte, por meio de atividades es-

portivas e de lazer realizadas no contra turno escolar. No 

ano passado, o Segundo Tempo atingiu 18 mil crianças 

e adolescentes nos 180 núcleos em Te-

resina e no interior do Piauí.

Outro projeto realizado pelo Governo 

do Estado, o Pintando a Liberdade, tem 

como meta promover a ressocializa-

ção e profissionalização dos detentos 

do sistema carcerário brasileiro com a 

utilização da mão de obra dos 

mesmos na produção de 

material esportivo. Criado em outubro de 1997, o progra-

ma oferece atualmente, no Piauí, 200 postos de trabalhos 

diretos para detentos e atendimento de aproximadamen-

te 7 mil alunos da rede pública de ensino, através das 

doações dos artigos produzidos.

As Clínicas Esportivas também representam um grande 

avanço no esporte com a formação de técnicos para atua-

rem na área esportiva, possibilitando alcançar a suficiência 

qualitativa e quantitativa de profissionais nesse segmento. 

Desportistas, atletas e dirigentes do futebol amador dos 

municípios de Castelo do Piauí, Barro Duro, Esperantina, 

Morro do Chapéu e Parnaguá  foram beneficiados com o 

incentivo. No litoral do Piauí, o programa Esporte na Praia 

também desenvolveu e estimulou diversas práticas espor-

tistas como o vôlei de praia, futevôlei, futebol, atletismo e 

a natação.

A ação do Governo do Estado também se estendeu no as-

pecto de melhoria das praças esportivas, como no projeto 

de reforma e construção de estádios de futebol, constru-

ções de quadra, ginásios poliesportivos e a reforma do 

Estádio de Futebol  Albertão, que melhorou o acesso do 

torcedor ao estádio. Além disso, podemos destacar o pro-

jeto de reforma do Ginásio Verdão e início da reforma do 

Estádio Deusdeth Melo, em Campo Maior.
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meio ambiente, turismo, cultura e esporte

eventos esportivos em 2012

• copa e supercopa piauiense de futebol amador 

masculino: a  Copa  Piauiense  de Futebol Amador Mas-

culino é um evento esportivo de rendimento que envolve 

a maioria dos municípios, promovendo o encontro de vá-

rios esportistas e a descoberta de novos talentos. Oferece 

também, a atletas amadores, a chance de  participarem 

em competição de nível estadual. No ano anterior, mais 

de 400 mil pessoas compareceram aos jogos daquela que 

é a maior competição de futebol amador do Piauí.

A Supercopa Piauiense de Futebol Amador Masculino pro-

moveu a continuação da Copa Piauiense de Futebol Ama-

dor entre os municípios. A 1ª edição da Supercopa contou 

com a presença dos municípios campeões.

 

• copa piauiense de futebol amador feminino: em 

2012, a Copa Piauiense de Futebol Amador Feminino teve 

como finalidade oferecer uma opção de lazer, assim como 

incentivar a prática esportiva pela mulher piauiense, ele-

vando sua autoestima, ajudando-a a construir identidade, 

valores, cidadania e melhorar a qualidade de vida.

• olimpíadas escolares brasileiras: a edição 2012 

das Olimpíadas Escolares foi realizada a partir de um novo 

modelo para os eventos esportivos estudantis. Nesse 

ano, foram realizadas etapas estaduais e nacionais com 

adolescentes de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, com a 

competição a nível nacional. A Fundespi realizou a seletiva 

estadual, que teve a participação de alunos da rede pública 

e privada do Piauí, com equipes da capital e do interior do 

Estado. Os alunos selecionados formaram uma delegação 

de 370 atletas que participaram da etapa nacional.

• parolimpíadas escolares piauienses: as Parolimpí-

adas  Escolares  Piauienses proporcionou, através do es-

porte, uma ferramenta de reabilitação para inclusão social. 

Com a participação de 400 paratletas, a competição tam-

bém foi importante para o desenvolvimento de políticas 

públicas para o desporto estadual objetivando as compe-

tições nacionais.

Sarah Menezes, campeão Olímpica.
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