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Há milhares de anos, o homem começou a deixar marcas nesta Terra Querida, como que a ensinar 
um compromisso com o futuro. Esta atitude nos legou um dos maiores acervos de arte rupestre do mundo. 
Um patrimônio tão valioso, que, em 2009, o Piauí sediará um dos mais importantes eventos de arqueologia 

do planeta: o Global Rock Art. Por tudo isso, a mensagem do Governo do Estado/2008 faz 
uma homenagem à pré-história piauiense. 

As ações descritas nesta mensagem escrevem uma nova história de desenvolvimento, de mudanças 
e de melhoria na qualidade de vida da nossa gente.
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Mensagem 
do Governador

Sr. Presidente, 
Sras. Deputadas 
e Srs. Deputados,

É com alegria e respeito que compa-
recemos a esta Augusta Casa Legislativa 
para a abertura dos trabalhos do ano de 
2009. Sabemos que o que falamos aqui 
repercute por toda a sociedade e por to-
dos os lugares do nosso Piauí. Esta Casa 
tem honrado seu papel mais nobre, de ser 
a caixa de ressonância dos grandes temas 
que interessam ao nosso povo. É com este 
espírito, que trazemos um relato das ações 
implementadas no ano de 2008, ao mes-
mo tempo em que apontamos os caminhos 
que seguiremos neste ano que se inicia.

Em 2008, o Piauí completou 250 
anos de história. Temos o registro mais 
antigo da presença do homem nas 
Américas e a presença comprovada de 
povos indígenas anteriores à coloniza-
ção por tuguesa, mas o ano de 1758 é 
considerado o marco inicial da história 
do Piauí.

Desde os primórdios, o povo do 
Piauí luta para viver com dignidade e res-
peito. Somos um povo lutador e perse-
verante, mas, ao longo de dois séculos e 
meio, sofremos com o descaso dos Gover-
nos centrais, que deixaram o Piauí – e ou-
tros estados da federação – à margem das 
obras estruturantes capazes de promover 
o dinamismo e a integração produtiva de 
nossa economia.

Nos últimos seis anos, essa dívida 
vem sendo paga pelo Governo do Presi-
dente Lula, que tem atuado de forma in-
tegrada com o Governo do Piauí e com os 
municípios de nosso Estado. Desde 2003, 
o Governo Federal passou a adotar polí-
ticas públicas voltadas para o resgate da 
enorme dívida social acumulada ao longo 
de séculos de história, além de promover 
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um amplo programa de investimentos ca-
paz de dar ao Piauí e a outras regiões, que 
sempre ficaram fora do mapa dos grandes 
investimentos, condições de se inserir com 
competitividade e dinamismo na economia 
nacional e global.

Temos muito a celebrar, pois, em 
2008, mais piauienses passaram a ter uma 
melhor qualidade de vida. Os resultados 
das ações do Governo nas áreas de edu-
cação, saúde, inclusão social, melhoria da 
infraestrutura de saneamento, de transpor-
te, elétrica, hídrica e urbana repercutiram, 
positivamente, na qualidade e disponibi-
lidade de serviços públicos importantes 
para a vida dos piauienses. Esta melhoria 
pode ser demonstrada através de várias 
estatísticas ou indicadores.

Devemos comemorar, efusivamente, o 
fato de que 62% dos aprovados no vestibu-
lar da UESPI, em 2009, inclusive o primeiro 
lugar em Medicina, são oriundos de escolas 
públicas. Isso demonstra o progresso da 
qualidade de nossas escolas, que têm sido 
capazes de promover a inclusão social, atra-
vés da melhoria do ensino, contribuindo para 
o resgate da dignidade da juventude em to-
dos os cantos desse nosso grande Piauí.

No ano de 2009, atingiremos a ple-
nitude do Fundo de Desenvolvimento da 
Educação Básica (FUNDEB), que chegará 
ao percentual de 100% da remuneração 
por aluno do Ensino Médio. Isso nos per-
mitirá corrigir uma distorção que nos inco-
modava desde o início de nosso primeiro 
mandato, quando promovemos a expansão 
do Ensino Médio para todos os municípios 
do Estado, sem a respectiva fonte de finan-
ciamento para tais investimentos, uma vez 
que o antigo FUNDEF não remunerava os 
alunos desse nível de ensino.

Na área da saúde, 2008 foi promis-
sor. Inauguramos em maio, com a presença 
do Presidente Lula, o Centro Integrado de 

Reabilitação (CEIR), que é responsável pelo 
atendimento à saúde das pessoas com de-
ficiência. O CEIR conta com os mais avan-
çados recursos tecnológicos e uma capa-
citada equipe de profissionais das mais 
diversas áreas, tornando desnecessária a 
procura por centros de tratamento localiza-
dos em outros Estados.

Junto com o Centro Integrado de 
Educação Especial (CIES), que havia sido 
inaugurado em 2007, o CEIR compõe o 
Complexo Estadual de Saúde e Educação, 
dotando o Piauí com uma das melhores es-
truturas do Brasil para atendimento a pes-
soas com deficiência.

Além disso, o Governo está interiori-
zando a atenção a pessoas com deficiência. 
Das 34 clínicas de fisioterapia que serão im-
plantadas no Estado, 14 estão em funciona-
mento e outras em fase de conclusão, viabili-
zando o atendimento num local mais próximo 
da residência daqueles que precisam desse 
serviço.

O conjunto de políticas públicas vol-
tadas para esse importante segmento da 
população fez com que o Piauí fosse con-
templado, pela primeira vez na sua história, 
com o Prêmio Nacional de Direitos Huma-
nos, edição 2008, na categoria Garantia 
dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 
concedido à Secretaria Estadual para In-
clusão da Pessoa com Deficiência (SEID).  

Outro marco histórico obtido no ano 
passado foi a inauguração do Hospital de 
Urgência de Teresina (HUT) Dr. Zenon Ro-
cha. Depois de 18 anos do início de sua 
construção, este hospital de pronto-socor-
ro foi entregue à população e já se encon-
tra em funcionamento, fruto de um esfor-
ço conjunto das três esferas de Governo. 
A inauguração do HUT permitiu ampliar a 
capacidade de atendimento aos casos de 
urgência e emergência, ao mesmo tempo 
em que desafogou o Hospital Getúlio Var-
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gas (HGV), viabilizando o aumento da ca-
pacidade de atendimento para casos de 
alta complexidade realizados pela principal 
unidade de saúde da rede estadual. Como 
resultado positivo podemos citar a implan-
tação de mais de uma moderna Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), com oito leitos, 
que já estão em pleno funcionamento no 
HGV, totalizando três UTIs, com 23 leitos 
neste Hospital.

Trabalhamos dia e noite para dar à 
nossa população um bom padrão de segu-
rança pública. Prova disso é que o Estado 
do Piauí disputa com Santa Catarina a me-
lhor colocação do Brasil nesse quesito. Os 
números mostram que Teresina é uma das 
capitais menos violentas do Brasil, sendo a 
capital com melhor desempenho no Nor-
deste e a segunda capital brasileira com 
menor número de homicídios por habitan-
tes. Evidentemente, ainda temos muito a fa-
zer. Para combater a violência, ampliamos o 
efetivo das polícias civil e militar, investimos 
em treinamento, adquirimos equipamentos 
e estamos ampliando a rede de delegacias 
e de batalhões da Polícia Militar, visando 
ampliar a eficiência da ação policial.

Nosso esforço para estender a todos 
os municípios a assistência técnica e a ex-
tensão rural culminará com a meta traçada 
nesses primeiros meses de 2009, pois já 
estamos entregando mais 39 escritórios mu-
nicipais do EMATER, devidamente estrutura-
dos com pessoal, equipamentos e veículos, 
atingindo a meta de 100% dos municípios 
com esse serviço. A estratégia é ampliar a 
agregação de valor na agricultura familiar, a 
exemplo do que ocorre atualmente na caju-
cultura, que se destaca pelo aproveitamento 
integral do caju, na fabricação da cajuína, 
doces, sucos e outros produtos, além do be-
neficiamento da própria castanha.  

Na área da infraestrutura, continua-
mos a implementar o mais audacioso pro-

grama de construção de rodovias já feito 
em nosso Estado. Entendemos que pavi-
mentar estradas é pavimentar o caminho 
para o desenvolvimento, pois além do im-
pacto direto na economia, também melho-
ra a qualidade de vida da população dos 
municípios beneficiados, seja com a re-
dução da poeira, seja com a redução do 
tempo necessário para os deslocamentos. 
Além de estradas, investimos também em 
melhoria da infraestrutura de nossas cida-
des, com a construção de mercados, ma-
tadouros, praças, quadras poliesportivas, 
campos de futebol, terminais turísticos, sa-
neamento básico, entre outras estruturas 
fundamentais para melhorar a qualidade de 
vida em todos os cantos do Estado.

Queremos destacar o acordo que 
permitiu a retomada da obra da Ponte do 
Sesquicentenário, em Teresina, que contou 
com a determinação do Presidente Lula, 
autorizando o Ministério do Turismo a ce-
lebrar novo convênio com o Governo do 
Estado e a Prefeitura Municipal de Teresi-
na visando à conclusão dessa importante 
obra para nossa Capital.

Como consequência de todas essas 
ações, as pessoas que aqui residem estão 
vivendo mais e melhor. Esse avanço é de-
monstrado pelos vários indicadores dispo-
níveis: Índice de Gini, IDH, taxa de analfa-
betismo, média de anos de estudo, taxa de 
mortalidade, esperança de vida ao nascer, 
que, dentre outros, registraram a melhoria 
do quadro socioeconômico nos últimos 
anos.

Mas, nada melhor para entender a 
profundidade dessas mudanças na vida do 
povo do que ver o sorriso na face das pes-
soas mais simples. Para demonstrar esses 
avanços, melhor que qualquer relatório 
técnico é ver as crianças vivendo com mais 
saúde e ver também homens e mulheres 
expressarem o orgulho de serem piauien-
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ses, pois aqui conseguem viver com digni-
dade e decência.

Temos pressa para dar ao Piauí as 
condições de disputar as primeiras colo-
cações em indicadores favoráveis, sejam 
sociais, sejam econômicos, deixando para 
trás o tempo em que amargávamos as úl-
timas posições nos diversos rankings do 
desenvolvimento. Trabalhamos, também, 
para melhorar a imagem do nosso Estado, 
destacando as belíssimas paisagens que 
Deus nos deu, valorizando a hospitalidade 
do povo piauiense, os sabores de nossa 
culinária, e fazendo com que o Piauí seja 
lembrado pelo que tem de melhor!

Muito contribui para essa mudança 
de paradigma a afinação que temos com o 
Governo do Presidente Lula.  Nesse senti-
do, o Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC), lançado em 2007 pelo Pre-
sidente, tem sido um fator de inserção do 
Piauí no mapa das grandes obras. De norte 
a sul, o Piauí se destaca como beneficiário 
de obras estruturantes do PAC: ferrovias, 
aeroportos, perímetros irrigados, usina eó-
lica, obras de saneamento e abastecimento 
d’água, construção e manutenção de rodo-
vias, construção de subestações e linhas 
de transmissão de energia elétrica, além da 
construção de habitações populares, entre 
outras obras concluídas, iniciadas ou por 
iniciar, que aquecem a economia, melho-
ram a qualidade de vida da população e 
criam as condições para o desenvolvimen-
to e a melhoria da qualidade de vida de 
nossa população.

No Piauí, o PAC avançou significati-
vamente em 2008, com o início de obras 
importantes e a retomada de outras que es-
tavam esquecidas há décadas. A retomada 
das obras dos perímetros irrigados de Ta-
buleiros Litorâneos e Platôs de Guadalupe 
é um símbolo  da importância do Programa 
para nosso Estado. Essas obras, que pas-

saram anos abandonadas e se tornaram 
símbolos do desperdício dos recursos pú-
blicos, criam áreas destinadas à prática da 
agricultura irrigada, onde agricultores fami-
liares e empresários terão disponíveis toda 
infraestrutura necessária para ampliar nos-
sa produção de alimentos e agroenergia. A 
retomada das obras nestes dois perímetros 
movimenta as economias dos municípios 
beneficiados, gerando emprego e renda, 
contribuindo assim, para aumentar a circu-
lação de recursos no comércio e gerando 
um círculo virtuoso na economia dessas  
regiões. E faz mais que isso, mostra que o 
PAC veio pra valer, demonstrando que as 
obras previstas serão todas encaminha-
das, com a seriedade que o Governo Fede-
ral trata o Piauí e o Brasil.

Uma das obras mais importantes 
do PAC, senão a mais importante, a Fer-
rovia Transnordestina terá sua construção 
em solo piauiense iniciada nestes primei-
ros meses de 2009 e já rende bons frutos, 
antes mesmo do seu início efetivo, aumen-
tando a atratividade de nossa economia 
para grandes empreendimentos, tanto nos 
cerrados, como no semiárido, regiões que 
serão mais diretamente beneficiadas.

Outro destaque do PAC são as obras 
de saneamento básico, com ampliação da 
rede de abastecimento d’água e a amplia-
ção e implantação de esgotamento sani-
tário, que estão acontecendo em vários 
municípios do Piauí. Essas obras são fun-
damentais para a melhoria da qualidade 
de vida de nossa população, reduzindo a 
incidência das chamadas “doenças de vei-
culação hídrica”.

Em 2009, o Programa Luz para To-
dos será intensificado. A reestruturação 
da CEPISA e de mais cinco companhias 
energéticas estaduais, iniciada em 2008, 
já apresenta resultados. A nova direto-
ria está removendo os obstáculos que 



BALANÇO DE REALIZAÇÕES 2008 | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI MENSAGEM DO GOVERNADOR

12

estavam prejudicando o andamento das 
obras do Programa. As perspectivas de 
aceleração das obras do Luz para To-
dos nos deixam otimistas, certos que 
cumpriremos as metas para o Piauí, que  
preveem a conclusão de 150 mil ligações 
até o ano de 2010.

Sr. Presidente, 
Sras. Deputadas 
e Srs. Deputados,

Nesse início de ano, temos acom-
panhado com preocupação a evolução do 
quadro econômico mundial, cuja situação 
vem apontando para uma redução da ati-
vidade econômica em âmbito global. As 
análises têm mostrado que o quadro que 
se deteriora, rapidamente, nos países de-
senvolvidos, até agora atinge com menor 
gravidade os países que não fazem parte 
do G-8. Todos estão se preparando para 
as consequências da redução da deman-
da nos países centrais, que certamente 
afetará as exportações e a atividade eco-
nômica no mundo todo, mas com intensi-
dade diferenciada.

A intensidade do sobressalto depen-
derá, em muito, do grau de vulnerabilida-
de externa de cada país. Nesse sentido é 
necessário registrar que a situação atual, 
mais grave que as registradas na déca-
da de 90, encontra a economia brasileira 
numa situação bem diferente, pois o qua-
dro macroeconômico brasileiro, não por 
acaso, apresenta uma posição bem melhor 
que no passado.

Como resultado da política macro-
econômica adotada pelo Governo Lula, o 
Brasil tem hoje um elevado nível de reser-
vas cambiais, que garantem uma maior es-
tabilidade para o valor da nossa moeda. Ao 
lado disso, a menor vulnerabilidade externa 

também é fruto da quitação de parcelas da 
dívida externa, outra decisão acertada do 
Presidente Lula.

O cenário favorável se completa com 
a estabilidade interna, marcada pela infla-
ção controlada, um sistema bancário forta-
lecido, uma dívida pública cada vez menor, 
características que, aliadas ao vigoroso 
crescimento do mercado interno estimu-
lado pelo PAC, dão ao Brasil uma muscu-
latura capaz de ajudar nossa economia a 
superar os obstáculos e sair fortalecida.

Acompanhamos com atenção as 
possíveis repercussões desse cenário 
sobre os grandes investimentos que es-
tão sendo implantados em nosso Estado. 
Apesar do arrefecimento da demanda ex-
terna por commodities minerais e agríco-
las, até o momento não há mudança nos 
planos de investimentos das grandes em-
presas que estão se instalando no Piauí. 
Ao contrário, essas empresas estão man-
tendo esses investimentos, certas de 
que a situação é passageira e que serão 
beneficiadas as empresas que estiverem 
melhor posicionadas no mercado, quan-
do o quadro for revertido. 

O crescimento do mercado interno, 
uma das “vacinas” que protegem o Brasil 
das consequências do cenário atual, é re-
sultado da eficiência das políticas sociais 
e econômicas adotadas pelo Governo do 
Presidente Lula, que foram capazes de 
promover uma ascensão social nunca vista 
no país e no Piauí. O contingente de pes-
soas que sai da linha de pobreza e, mais 
ainda, daqueles que migram das classes D 
e E para a classe C, é resultado direto de 
políticas sociais de transferência e de gera-
ção de renda.  

 Nesse contexto, a economia 
piauiense cresce rapidamente e de forma 
sustentável. Os números do PIB retratam 
esse crescimento. Apesar da defasagem 
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com que são apresentados, os dados so-
bre o PIB do Piauí mostram a evolução 
nos últimos anos: em 2002, o PIB era de  
R$ 7,4 bilhões, passando para R$ 12,8 bi-
lhões em 2006. Infelizmente, é o último nú-
mero disponível, pois os dados de 2008 so-
mente deverão ser apresentados em 2010, 
quando estivermos no último ano desse 
nosso segundo mandato. Pelas projeções 
que temos, acreditamos que já em 2008 
conseguimos atingir uma meta que estava 
traçada para 2010: dobrar o PIB do Estado!

O desempenho positivo da nossa 
economia pode ser visto também pelos nú-
meros da balança comercial do Estado. O 
crescimento do volume e do valor exporta-
do é resultado de um trabalho de fomento 
à ação empresarial, de inteligência fiscal, 
além da conjuntura favorável ao crescimen-
to das vendas das commodities produzidas 
em nosso Estado.

Devemos comemorar o aumento das 
exportações, mas o próprio aumento das 
importações também mostra um aspecto 
positivo, pois indica que o Piauí se insere 
cada vez mais na economia global. O cres-
cimento da participação do comércio ex-
terno na economia do Estado nos aponta 
para uma dinâmica ainda maior no futuro, 
quando os grandes investimentos que es-
tão em processo de implantação entrarem 
em atividade.

Nosso esforço é para que todo 
esse desenvolvimento seja sustentável 
e, para tanto, tem que ir além do aspec-
to econômico, sendo inclusivo social-
mente, ao incorporar amplos segmentos 
de nossa população, e ambientalmente 
correto, ao promover o uso racional dos 
recursos naturais.

Para ampliar a ação do Estado como 
estamos fazendo, foi necessário ampliar 
as fontes de financiamento para bancar o 
elevado volume de investimentos, pois os 

recursos são fundamentais para melhorar 
a qualidade e a quantidade dos serviços 
que o Governo oferece para a população. 
Nesse desafio, contamos com o apoio do 
Presidente Lula, que tem dado a atenção 
que o povo do Piauí merece. Foi no seu 
Governo, que o Piauí passou das últimas 
colocações para os primeiros lugares no 
ranking da transferência de recursos volun-
tários, entre os estados nordestinos.

Por outro lado, o avanço das finan-
ças públicas estaduais é a outra base para 
dar sustentação às ações do Governo em 
prol da população piauiense. A amplia-
ção da receita tributária e a racionalidade 
do gasto com custeio, obtida nos últimos 
anos, favoreceram a ampliação dos inves-
timentos com recursos próprios, tornando 
possível avançar na velocidade que esta-
mos avançando.

Em 2009, vamos intensificar ainda 
mais os investimentos públicos, construin-
do mais estradas, adutoras e outras obras 
hídricas, expandindo a rede de educação 
profissional e ensino superior, interiorizan-
do o atendimento à saúde e implantando 
projetos que permitam a geração de renda 
à população urbana e rural.

Sr. Presidente,
Sras. Deputadas 
e Srs. Deputados,

É com entusiasmo que trabalhamos 
para superar os desafios que estão postos. 
Entusiasmo característico de todos que 
acreditam na força do povo piauiense e 
que conhecem as nossas potencialidades. 
Já avançamos bastante na conquista de 
melhor qualidade de vida para o povo do 
Piauí e avançaremos ainda mais. Estamos 
conscientes dos desafios que temos pela 
frente, e nos propomos a resolvê-los com 
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criatividade e amparados no esforço de 
amplos segmentos da sociedade piauien-
se, a começar por esta Augusta Casa Le-
gislativa, que tem o mandato popular para 
tratar dos grandes temas que afetam nossa 
população.

Somente com a participação das Se-
nhoras Deputadas e Senhores Deputados 
é possível superarmos os limites e promo-
vermos o desenvolvimento tão importante 
para elevar o Piauí a um lugar de destaque 
na nossa federação. Com a graça de Deus, 
teremos êxito nessa nobre empreitada!

José Wellington Barroso 
de Araújo Dias

GOVERNADOR DO PIAUÍ
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UNIVERSALIZAÇÃO 
DO ACESSO À EDUCAÇÃO 
BÁSICA

A Educação Básica deve assegurar, a 
todos os piauienses, a formação indispensá-
vel ao exercício da cidadania e fornecer-lhes 
os meios para progredir no trabalho e em es-
tudos posteriores. Investir em Educação Bási-
ca é, portanto, envolver todos – pais, alunos, 
professores e gestores – em iniciativas que 
resultem em êxito na permanência do aluno 
na escola. 

Neste sentido, é fundamental o Progra-
ma de Universalização do Acesso à Educa-
ção Básica, que busca garantir igualdade de 
oportunidades, condições mais apropriadas 
de participação social, perspectivas reais 
de acesso a melhores postos de trabalho e, 
consequentemente, de maior renda – meios 
essenciais à mobilidade social e ao desenvol-
vimento econômico.

Os investimentos em Educação estão 
cada vez mais evidentes na melhoria dos  in-
dicadores da economia do Piauí. Mais esco-
laridade e maior conhecimento convertem-se 
em condições propícias ao incremento da 
produção de bens e serviços, em maior pro-
dutividade e, portanto, em maior dinamismo 
econômico, com reflexos diretos na qualidade 
de vida da população. 

O esforço por mais instrução para os 
piauienses reflete-se em Programas como a 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), ação 
essencial para que a Educação Básica che-
gue a todas as pessoas – estejam elas em 
que idade estiverem. 

Como tornou-se uma prioridade trazer 
de volta jovens e adultos às salas de aula, so-
mente em 2008, foram feitas 57.297 matrícu-
las de jovens e adultos, nas quatro modalida-
des ofertadas . Em relação a 2007, a oferta de 
vagas foi 13,4% maior.

Além de expandir a Educação de Jo-
vens e Adultos, a Rede Pública Estadual de 
Ensino tem se fortalecido e vem se adequan-
do para ampliar a Educação Especial. O Pro-
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grama Inclusão Sem Barreiras alcançou 116 
municípios e 116 escolas, no ano de 2008, 
com investimentos de R$ 3,2 milhões na me-
lhoria do atendimento às pessoas com defi-
ciência. Em 2008, teve destaque a implan-
tação de salas de recursos multifuncionais e 
formação continuada de professores (250 em 
formação à distância e 200 presencial), para 
atuação nas áreas de deficiência visual, audi-
tiva, mental e transtornos globais. Além disso, 
foi implantada a rede de apoio à Educação In-
clusiva em Teresina, traduzida em uma equipe 
multidisciplinar, que realiza trabalho de orien-
tação e apoio nas escolas. E, ainda, em 2008, 
foi inaugurado o Núcleo de Altas Habilidades 
– Super Dotação em Teresina. 

Por meio do Programa de Apoio 

ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) – 2008

MODALIDADES Nº MATRÍCULAS

Ensino Fundamental Presencial 39.417

Ensino Fundamental Semipresencial 6.005

Ensino Médio Semipresencial 4.674

Exames de Suplência 7.201

TOTAL 57.297 

Fonte:  Secretar ia Estadual  da Educação e Cultura (SEDUC) /  Sistema de Matr ícula(SISMAT).

ao Educando, o Governo do Piauí investiu  
R$ 4,8 milhões na aquisição de material didá-
tico-pedagógico, que chegou a cerca de 385 
mil estudantes de 1.215 escolas públicas de 
todo o Estado. O número de estudantes aten-
didos, em 2008, com livros didáticos foi três 
vezes maior que em 2007.

A aplicação, entre janeiro e novembro, de 
R$ 6,2 milhões, em merenda escolar, beneficiou 
221.272 alunos do Ensino Fundamental, do EJA 
e de escolas conveniadas ao Estado.  

A oferta de transporte escolar segu-
ro, para alunos das diversas modalidades de 
ensino, consumiu investimentos de R$ 14,4 
milhões, que, somados a outras aplicações 
de recursos, asseguram melhor qualidade de 
ensino e permanência dos alunos na escola.

JOVENS E ADULTOS: a universalização do ensino básico não tem idade, porque a educação é o caminho da cidadania.



BALANÇO DE REALIZAÇÕES 2008 | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI DIMENSÃO SOCIAL

18

MATERIAL DIDÁTICO – 2008

MODALIDADES
ESCOLAS 

CONTEMPLADAS
 MATERIAL DIDÁTICO

(EXEMPLARES) 
Nº DE ALUNOS 
BENEFICIADOS

Ensino Fundamental 
  814

   499.947
305.398

Ensino Médio    488.242

EJA (Presencial e Semipresencial)   358
     12.000     79.780

EJA (Ensino Médio Semipresencial)      43

TOTAL 1.215 1.000.189    385.178

Fonte:  Secretar ia Estadual  da Educação e Cultura (SEDUC).

QUALIFICAÇÃO 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Como mecanismo mais eficiente de 

atingir maiores níveis de desenvolvimen-

to econômico, o Estado do Piauí mantém 

um progressivo e intermitente processo 

de aumento e melhoria dos níveis de edu-

cação da população piauiense.

Neste sentido, além das ações de 

reforço à Educação Básica, o Estado tem 

mantido e reforçado ações para reduzir 

os índices de analfabetismo, através do 

Programa Brasil Alfabetizado, que, em 
2008, formou 4.000 turmas e 50.000 al-
fabetizandos em todo o Estado.

Educação de qualidade e para todos 
faz-se, sobretudo, em escolas bem equi-
padas e com boa manutenção. Por isso, 
em 2008, 245 unidades escolares e a sede 
da Secretaria da Educação receberam 
computadores e softwares. Foram aloca-
dos recursos em 181 laboratórios de infor-
mática, sendo que outros 64 laboratórios 
estão em processo de instalação, através 
do Programa Nacional de Tecnologia Edu-
cacional do MEC. 

INFORMÁTICA: laboratórios de informática com 1.400 microcomputadores possibilitaram acesso à tecnologia da informação.
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MERENDA ESCOLAR – 2008

MODALIDADES ESCOLAS CONTEMPLADAS Nº DE ALUNOS BENEFICIADOS

Ensino Fundamental   555   134.000

Ensino Conveniado   161     18.681

Educação Jovens e Adultos (EJA)   358      68591

TOTAL 1.074 221.272

Fonte:  Secretar ia Estadual  da Educação e Cultura (SEDUC).

Para estruturar esses laboratórios, 
o Estado adquiriu 1.400 microcomputa-
dores, 85 impressoras e móveis para as 
instalações desses equipamentos. Isso 
faz com que as novas escolas disponham 
de melhores condições de ensino e de 
trabalho, suporte pedagógico e recursos 
didáticos muito maiores.

O aperfeiçoamento da gestão nas 
escolas é uma estratégia adotada pelo 
Governo para uma efetiva melhoria da 
qualidade de ensino. Por isso, há investi-
mentos maciços em capacitação dos ges-
tores escolares. No ano passado, 2.052 
técnicos da Rede Estadual, de todos os 
municípios piauienses, fizeram curso de 
Práticas Gerenciais das Escolas. 

O Projeto de Cursinhos Popula-
res objetiva dar um maior suporte de co-
nhecimento aos alunos da Rede Pública, 
dotando-lhes de melhores condições de 
concorrer nos exames vestibulares e de-
mocratizando o acesso à universidade. Em 
2008, o Projeto foi implementado em todo 
o Estado do Piauí, beneficiando 30.120 alu-
nos concludentes do Ensino Médio e supe-

rando a meta de 26.195, que havia sido es-
tabelecida. O crescimento observado nas 
matrículas de 2008 com relação ao ano 
anterior foi da ordem de 33,9%.

A Educação Contextualizada é um 
importante passo dado pelo Governo do 
Piauí para a construção de uma convi-
vência com o semiárido, apontando alter-
nativas  de desenvolvimento a partir de 
elementos da realidade dessa região. 

EXPANSÃO DO PROGRAMA CURSINHOS POPULARES – 2003-2008

 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cursinhos Populares 3.750 2.250 15.200 21.011 22.500 30.120

Fonte: Secretar ia Estadual  da Educação e Cultura (SEDUC) /  UPLAN.

RESPEITO: professores mais qualificados para o ensino 
público cada vez mais eficiente.
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A ideia da Educação Contextualiza-
da no semiárido é reafirmar a identidade 
das populações residentes numa região 
de irregularidade de chuvas e indisponi-
bilidade hídrica, dando-lhes as condições 
para criar alternativas de desenvolvimen-
to adequadas ao ecossistema. Desse 
aprendizado decorrerá um processo de 
emancipação e valorização da vida, com 
preservação dos seus valores culturais. 

Destacam-se, dentre as ações para a 
Educação Contextualizada, as seguintes :

• Capacitação de professores para 
convivência com o semiárido, a desertifica-
ção, o aquecimento global, a produção apro-

priada e os recursos genéticos nativos.
• Oficinas para professores da Rede 

Estadual e Municipal de Oeiras, com um 
total de 450 participantes.

• Oficinas para 250 professores e 
500 alunos de escolas estaduais e muni-
cipais, envolvidos em projetos de hortas 
e pomares.

• Lançamento do Livro O Semi- 
árido Piauiense: vamos conhecê-lo?

Na valorização da escola enquan-
to espaço de aprendizado e crescimento 
pessoal, a SEDUC desenvolveu, em 2008, 
a ação Prazer de Estar na Escola. A ideia é 
tornar esse espaço um ambiente cada vez 

EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – 2003-2008

 2003  2004   2005   2006   2007   2008

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.904 1.588 1.506  2.600 12.570 18.210 

Fonte:  Secretar ia Estadual  da Educação e Cultura (SEDUC)/ UPLAN.

JUVENTUDE: crescente número de jovens tem acesso ao ensino médio e passa no vestibular para a Universidade Estadual.
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mais prazeroso, em que se adote práticas 
pedagógicas contextualizadas e interdisci-
plinares, que conduzam a melhores con-
dições de aprendizado, sucesso escolar e 
construção da cidadania dos educandos.

As atividades lúdicas fazem parte 
dessa estratégia e, em 2008, culminaram 
com a realização do Terceiro Festival Es-
tudantil que permitiu a participação de 
alunos da 7ª e 8ª séries do Ensino Funda-
mental e alunos do Ensino Médio da rede 
estadual, de 110 escolas distribuídas nas 
18 Gerências Regionais de Educação. 

Seu objetivo é o de promover a for-
mação da consciência dos alunos da rede 
pública na preservação, valorização e di-
vulgação do Patrimônio Cultural do Esta-
do, envolvendo os alunos em práticas de 
dança e música, resultando na integração 
das comunidades escolares. A grande fi-
nal, realizada em Teresina, contou com a 
participação de 900 alunos de 15 esco-

las. Desses, seis grupos foram premiados 
com valores em dinheiro que variaram de 
R$ 3,5 mil,  para o 1º lugar, até  R$ 1,0 
mil, para o 6º lugar.

Foram concedidas, ainda, 563 bolsas a 
alunos de 95 escolas do Ensino Fundamental 
e Médio, para ingresso na Escola de Dança 
do Estado, numa parceria com a Fundação 
Cultural do Piauí (FUNDAC). Contemplaram-
se, também, 401 alunos de 94 escolas das 
4ª e 18ª Gerências Regionais de Educação, 
com bolsas para a Escola de Música. 

EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL

A Secretaria Estadual da Educação 
e Cultura expandiu a Educação Profissio-
nal, em suas diversas modalidades: In-
tegrada com o Ensino Médio; Integrada 

LABORATÓRIO: o ensino profissionalizante qualifica um número cada vez maior de piauienses para o mercado de trabalho.
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à Educação de Jovens e Adultos; à Dis-
tância; Subsequente; e Formação Inicial 
e Continuada de Trabalhadores. Todas 
essas modalidades vêm respeitando os 
objetivos contidos nas Diretrizes Curricu-
lares Nacionais, definidas pelo Conselho 
Nacional de Educação, para suprir as de-
mandas sociais e profissionais.

Em 2003, o Estado tinha apenas 
quatro escolas de educação profissional: 
os PREMENs Norte e Sul, em Teresina, a 
Escola de Picos e a Escola Agrotécnica, 
em José de Freitas, que atendiam 1.904 
alunos. Em 2008, o número de matrícu-
las foi expandido em 856%, beneficiando 
18.210 mil em 28 escolas profissionali-
zantes. Pela primeira vez, o Estado esta-
belece um Plano Estadual de Educação 
Profissional, com expectativa de alcançar 
até 2010 um total de 53 Escolas Técnicas 
Estaduais num total de 48.000 matrícu-
las, contando com a colaboração da rede 
federal – CEFETs.

Em 2008, o Plano de Educação Pro-
fissional permitiu o ingresso de alunos em 
diversas áreas, dentre as quais se destacam:

• No Ensino Médio Integrado fo-
ram inscritos 8.121 alunos com formação 

técnica de nível médio, com 4 anos de 
duração e que incorpora o Ensino Médio 
à Formação Profissional, atendendo a 
egressos do Ensino Fundamental.

• Técnico em Agropecuária e Técni-
co em Saúde Comunitária, com 60 alunos 
matriculados cada, em São João do Piauí, 
em parceria com o Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária (PRONERA).

• Matrícula de 60 alunos em Curso 
Técnico em Agricultura Familiar e Técnico 
em Saúde Comunitária, em José de Frei-
tas, em parceria com o PRONERA.

• No projeto Saberes da Terra foram 
efetivadas 212 matrículas distribuídas nos 
municípios de Parnaíba, Pedro II, Piracuruca, 
Aroazes, Oeiras, São João da Varjota, Santo 
Inácio do Piauí, Colônia do Piauí, Palmeirais, 
Cajazeiras, São Pedro do Piauí e Teresina, 
em parceria com o Programa de Desenvol-
vimento da Educação Básica ( PRODEB II). 
Em 2009, a expansão se dará para 53 muni-
cípios atendendo 1.855 jovens do campo.

• Na Escola Técnica SUS (ETSUS), 
7.885 alunos foram matriculados. Com 
sede em Teresina, no Premen Sul,  contem-
pla a formação de agentes de saúde para 
atuação em todos os municípios do Piauí.

PÁGINAS DE SABER: mais livros para estudantes do ensino básico e superior no Piauí. 
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• Foram efetivadas 1.812 matrículas 
na modalidade Subsequente ou Formação 
Técnica de Nível Médio para Jovens e Adul-
tos que já concluíram o Ensino Médio.

A expansão da Educação Profis-
sional proporciona, a jovens e adultos, 
qualif icação específica em diversas mo-
dalidades técnicas, a fim de atender às 
demandas sociais e profissionais, na 
perspectiva de promover o desenvolvi-
mento em cada território. 

UNIVERSIDADE 
DE QUALIDADE PARA 
TODOS

Os desafios do Governo do Estado 
do Piauí são atingir elevado padrão de 
qualidade na formação de seus alunos, 
universalizar o acesso ao ensino superior 
público, evoluir e dinamizar o conheci-
mento, com avanços pedagógicos. 

Essas metas são buscadas através 
do Programa Universidade de Qualidade 
para Todos, por meio do qual o Governo 
do Piauí procura atingir a universalização 
de acesso ao ensino superior público, 

gratuito e de alto padrão. 
Em 2008, o programa adquiriu um 

acervo bibliográfico para suprir as ne-
cessidades dos diversos campi da UESPI 
– Universidade Estadual do Piauí: 2.421 
livros para os campi de Barras, Uruçuí, 
Bom Jesus e Torquato Neto (Teresina); 
2.069 livros adquiridos voluntariamente 
para a Biblioteca Central (Teresina); am-
pliação de acervo bibliográfico em 2.732 
livros, para os campi do interior e Capital, 
adquiridos através de doações e compra, 
ampliando o acervo já existente.

Encontra-se em andamento a aquisi-
ção de livros para o acervo das bibliotecas 
de Corrente, Valença, Fronteiras, Luzilândia e 

Esperantina, além de livros 
de Matemática e Engenha-
ria, para a Biblioteca Central 
do Campus Torquato Neto. 
Como resultado, pode-se 
apontar um acréscimo de 
8.638 títulos ao acervo total 
da Instituição. 

Na área da pós-
graduação, destacam-se 
a criação de programas de 
pós-graduação stricto sen-
su e a manutenção dos cur-
sos lato sensu, atendendo 
às exigências dos organis-
mos que regulamentam a 
educação superior no país. 

ÔNIBUS: mais de R$ 10 milhões investidos em transporte 
escolar em todo o Piauí.

MERENDA ESCOLAR: comida na escola chega também para estudantes do Ensino 
Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
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Foram abertas 15 tur-
mas de especialização, 
num total de 623 alunos. 
Onze turmas concluíram 
cursos, com a titulação 
de 329 especialistas.

Na Pesquisa e 
Pós-Graduação, o Pro-
grama Universidade de 
Qualidade para Todos  
viabilizou a produção de 
conhecimento científico 
na UESPI, bem como a 
qualificação dos seus 
servidores em nível de 
pós-graduação stricto 
sensu. Para tanto, houve investimentos em 
programas de capacitação de docentes, 
com bolsas de mestrado e doutorado, rea-
lização de atividades científicas, desenvol-
vimento de programa de iniciação científica 
e financiamento da participação dos profes-
sores em eventos de pesquisa fora do Esta-
do. Disso resultou a melhoria do ensino e da 
pesquisa, com a qualificação dos docentes 
e a maior participação dos estudantes de 
graduação e pós-graduação nos eventos de 
pesquisa, além de aumento significativo da 
produção científica.

A Extensão Universitária e Assis-
tência Comunitária foram outras frentes 
do Programa, visando  garantir o cumpri-
mento de uma das funções prioritárias da 
universidade, que é interagir com a socie-
dade. Nas atividades de extensão foram 
realizadas as seguintes ações: 

• Programa Bolsa-Trabalho, com 45 
vagas disponibilizadas.

• Processo seletivo de Apoio Peda-
gógico ao Aluno Deficiente, com 15 vagas 
abertas.

• Aprovação da Proposta de 
Ações Af irmativas garantindo acesso e 
permanência, com diversidade social e 

étnico-racial.

• Curso de capacitação para 664 

alfabetizadores de jovens, adultos e ido-

sos do Programa Brasil Alfabetizado  

(MEC/Pref. Municipal de Joaquim Pires).

• Programa Cultural Casca-Verde/Piauí.

• Vivências integradas com o meio 

ambiente.

• Apoio ao Salão do Livro do Piauí – 

(SALIPI); à Semana do Orgulho de Ser e ao 
Salão Internacional de Humor do Piauí.

• Realização do II Seminário de Ex-
tensão.

• Participação no Encontro Nacio-

CRIANÇAS EM GUARIBAS: a educação pública valorizada e respeitada em todo o Piauí.

MATERIAL DIDÁTICO: milhares de livros diretamente 
entregues aos estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino.
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nal de Folguedos e Seminário Tradições 
Brasileiras.

• Promoção do Programa de Apoio 
Social ao Servidor (PASOS).

• Isenção de 970 alunos para o pa-
gamento de taxa do vestibular 2009, con-
forme previsto na Lei nº 5.624/06.

• Realização/participação no Fó-
rum Nacional de Reitores das Universida-
des Estaduais e Municipais da ABRUEM.

O Programa Universidade de Quali-
dade para Todos tem servido para melho-
rar consideravelmente a estrutura física 
da UESPI, através de reformas, amplia-
ções e construções nos diversos campi 
da UESPI. São exemplos: 

• Construção de salas de aula e 
construção da Casa de Mel – Parnaíba.

• Adaptação do laboratório de His-
tória Oral –  São Raimundo Nonato.

• Reforma do prédio para o curso de 
Ensino à Distância (EAD) – Elesbão Veloso.

• Ampliação da biblioteca – Corrente.
• Ampliação do laboratório de 

multimeios e construção da bibl ioteca – 
Valença.

• Ampliação do auditório – Oeiras.
• Construção do laboratório de 

OBRAS FÍSICAS: boa educação também se faz com a melhoria das instalações e a construção de prédios escolares.

anatomia e construção do laboratório de 
Microbiologia – Picos.

• Construção da biblioteca e constru-
ção do laboratório de Informática – União.

• Construção de rampas de acesso 
– Pedro II.

• Construção de rampas de aces-
so, dos laboratórios de línguas e de TV;  
serviço de colocação e substituição do 
forro PVC; ampliação e adaptação do la-
boratório de Matemática – Teresina.

 Estão em andamento as seguintes obras:
• Construção do muro do campus – 

Campo Maior.
• Reforma dos banheiros do campus e 

reforma do Centro de Aquicultura –  Parnaíba.
• Adaptação dos laboratórios de 

materiais de construção e mecânica dos 
solos – Teresina.

• Adaptação dos laboratórios de In-
formática do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas (CCSA) e Multimeios do Centro 
de Ciências da Educação, Comunicação 
e Artes (CCECA) – Teresina.

• Construção de salas de aula da 
Facime – Teresina.

• Construção de salas de aula do 
campus Clóvis Moura – Teresina.
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FORTALECIMENTO 
DA CAPACIDADE 
INSTITUCIONAL 
E DA GESTÃO DO SUS

A política estadual de saúde baliza 
a sua atuação na busca da melhoria dos 
indicadores. Suas ações se traduzem na 
melhoria da qualidade de vida da popu-
lação. Ao promover a melhor alocação 
possível de recursos, busca-se maior efi-
ciência do investimento público. Nesse 
contexto, o programa de Governo Forta-
lecimento da Capacidade Institucional e 
da Gestão do SUS agrupa o conjunto de 
ações que permitirão a concretização do 
preceito constitucional da saúde como 
direito de todos e dever do Estado.

O ano de 2008 foi profícuo na re-
organização administrativa e na rees-
truturação técnica da gestão da saúde. 
Para tanto, foram decisivos os esforços 
de articulação nos âmbitos federal e mu-
nicipal, para a formatação de um mode-
lo mais adequado de serviços de saúde 
– em todos os níveis de complexidade e 
para toda a população piauiense. 

Uma das principais ações de for-
talecimento e acessibilidade aos servi-
ços públicos de saúde foi a abertura do 
Hospital de Urgência de Teresina (HUT) – 
fruto de intensa articulação das adminis-
trações municipal e estadual com o Go-
verno Federal. O pleno funcionamento do 
HUT permitiu reorientar as atividades e o 
papel do Hospital Getúlio Vargas (HGV), 
que, definitivamente, torna-se o Centro 
Estadual de Referência para a Alta Com-
plexidade Hospitalar.

A experiência de municipalização 
tem sido uma vertente de atuação, em 
face da necessidade de se atender a um 
dispositivo legal, além de aproximar o 
atendimento e o planejamento da saúde 
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com o cidadão, que, estando mais perto, 
é capaz de identificar as prioridades, pro-
blemas e necessidades da saúde pública 
em sua cidade. Por isso, a municipaliza-
ção dos hospitais de pequeno porte, que 
atendem a situações de baixa comple-
xidade, tem sido exitosa. Até o final de 
2008, 73 hospitais já haviam passado por 
esse processo, que atende ao artigo 198 
da Constituição Federal, no qual se de-
termina a descentralização e regionaliza-
ção dos serviços de saúde.

Em 2009, a meta do Governo do 
Estado é transferir para a esfera munici-
pal todos os hospitais de pequeno porte, 
começando em janeiro, com 12 hospitais 
– Fronteiras, São Julião, Novo Oriente, 
Avelino Lopes, Luzilândia, Piracuruca, 

São Miguel do Tapuio, Canto do Buriti, 
Aroazes, Barreiras, Palmeirais e União. 

Avanços significativos foram ob-
tidos na regionalização, com a conso-
lidação dos Colegiados de Gestão Re-
gional, já implantados nos territórios dos 
Carnaubais, Planície Litorânea, Vale do 
Sambito, Vale do Canindé e Vale do Gua-
ribas. O objetivo do colegiado territorial é 
o consenso quanto aos problemas e as 
soluções, com o comprometimento dos 
gestores no que for acertado. Com isso, 
espera-se ter priorização no investimen-
to, melhor desempenho operacional, de-
finição de estratégias de qualif icação do 
controle social, intensificação do proces-
so de qualif icação da gestão do trabalho 
e da educação em saúde, além de cons-

PRONTO ATENDIMENTO: o Governo distribuiu ambulâncias para atender à população de 51 municípios do Estado.
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tituir processos dinâmicos de monitora-
mento e avaliação regional.

O Governo intensificou o apoio aos 
municípios para planejamento nas Se-
cretarias Municipais de Saúde, em razão 
de definir melhor os objetivos, priorida-
des e estratégias de atuação, a partir das 
necessidades locais e dos obstáculos e 
problemas que surgem no decorrer da 
Gestão.

Em 2008, o Governo firmou convê-
nio com o Ministério da Saúde, garantin-
do recursos para a pesquisa científica no 
âmbito do SUS. O processo foi iniciado 
com a definição de linhas de pesquisa: 
Epidemiologia e Vigilância em Saúde; 
Saúde, Ambiente e Trabalho; e Gestão e 
Organização de Serviços e Saúde Mental.

Esse conjunto de ações resulta 
em projetos de desenvolvimento e qua-
l i f icação dos funcionários do SUS, dos 
quais par ticipam prof issionais de saú-
de, conselheiros municipais, gestores e 

•	 Bela Vista do Piauí

•	 Buriti dos Lopes

•	 Campinas 

•	 Campo Grande 

•	 Campo Largo do Piauí

•	 Capitão Gervásio de Oliveira 

•	 Caxingó

•	 Cocal

•	 Coivaras 

•	 Curral Novo 

•	 Dom Inocêncio 

•	 Floriano

•	 Joaquim Pires 

•	 Juazeiro do Piauí 

•	 Lagoa de São Francisco 

•	 Lagoa do Sítio

•	 Lagoinha do Piauí 

•	 Landri Sales

•	 Luís Correia

•	 Luzilândia 

•	 Miguel Leão 

•	 Mílton Brandão 

•	 Morro Cabeça no Tempo

•	 Nazaré do Piauí 

•	 Pajeú do Piauí 

•	 Ribeira do Piauí 

•	 São João do Arraial 

•	 São Luís do Piauí 

•	 Santa Luz 

•	 Santo Inácio

•	 Tamboril do Piauí 

•	 Tanque do Piauí 

•	 Teresina (SESAPI)            

•	 União

•	 Várzea Branca 

•	 Wall Ferraz

 Fonte:  Secretar ia da Saúde do Estado do Piauí  ( SESAPI) .

MUNICÍPIOS QUE RECEBERAM AMBULÂNCIAS NO EXERCÍCIO 2008

gerentes regionais.
Por isso mesmo, a Secretaria da 

Saúde do Estado do Piauí realizou, em 
2008, seis Oficinas Macrorregionais de 
Educação Permanente para o Controle 
Social do SUS, com capacitação de 355 
conselheiros, fortalecendo suas funções 
participativa, deliberativa e consultiva.  
Realizou, ainda, cursos de Gestão de 
Serviços de Saúde, oferecidos a 195 pro-
fissionais de todo o Estado, sendo reali-
zados em cidades-polo: Parnaíba, Picos, 
São Raimundo Nonato, Bom Jesus, Flo-
riano e Teresina.

O Plano de Cargos, Carreira e Venci-
mentos dos servidores públicos da Saúde 
vem sendo implementado paulatinamente. 
Até o final de 2008, o plano já tinha sido efe-
tivado para cerca de 50% dos funcionários, 
proporcionando-lhes remuneração justa e 
compatível com as atividades desenvolvidas, 
além de garantir a ascensão profissional. 
Essa política se complementa com a mo-
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BRIGADA ANTIDENGUE: a ação do Governo reduziu a incidência da doença em mais de 60%, em todo o Estado.

dernização gerencial da Unidade de Gestão 
de Pessoas, cuja nova configuração agiliza o 
processo de informações da vida funcional 
do servidor, com todos os dados de qualifi-
cação, o que dá maior agilidade às deman-
das dos recursos humanos da Secretaria da 
Saúde do Estado do Piauí (SESAPI).

Mas, além de treinamento, qua-
lif icação e melhores salários, a ação na 
área de saúde foca, também, os meios 
para que se ofereçam melhores condi-
ções de atendimento aos usuários. As-
sim, em 2008, foram adquiridas 50 novas 
ambulâncias, destinadas a Unidades de 
Saúde Municipais. Desse total, 39 unida-
des já foram entregues.

Além de ambulâncias, foram feitas 
obras de instalação e reforma na rede 
hospitalar, com aplicação de R$ 3,6 mi-
lhões em Marcolândia, Simões e San-
to Inácio do Piauí. Estão em execução 
obras em Elesbão Veloso, Francisco 

Ayres, Isaías Coelho, Jerumenha, Ma-
tias Olímpio, Monsenhor Gil, Parnaíba, 
Pio IX, Rio Grande do Piauí, São Mi-
guel do Tapuio, São Raimundo Nonato 
e Simplício Mendes.

Merece destaque, ainda, a refor-
ma no Hospital Regional de Floriano e 
no HEMOPI de Parnaíba, além da cele-
bração de convênios para obras em uni-
dades de saúde de Cajueiro da Praia, 
Campo Largo, Caraúbas do Piauí, Ca-
ridade, Floresta do Piauí, Guaribas, La-
goinha do Piauí, Paquetá, Passagem 
Franca, Santa Luz, São Miguel do Fidal-
go e Sigefredo Pacheco.

A necessidade de manter bem 
equipadas as unidades de saúde exigiu 
investimento para a melhoria do atendi-
mento em vários municípios do Estado, 
a exemplo de Buriti dos Montes, Coiva-
ras, Picos, Oeiras, São João do Arraial 
e Simões.
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FORTALECIMENTO 
DA ATENÇÃO INTEGRAL
EM SAÚDE

As ações de atenção integral à saúde 
da população foram executadas em todos 
os Territórios de Desenvolvimento do Estado. 
Muitas dessas ações foram concluídas ainda 
em 2008. É o caso da construção das Farmá-
cias Populares instaladas nos municípios de 
Parnaíba, Floriano e Bom Jesus. Essa ação, 
articulada com o Ministério da Saúde, coloca 
à disposição da população medicamentos 
de qualidade, muitos deles essenciais, com 
preços bem abaixo do mercado. As três no-
vas farmácias populares somam-se às seis 
unidades já existentes em Teresina (cinco) e 
Piripiri (uma).

A Farmácia de Medicamentos Excep-
cionais, em Teresina, é outra obra em estágio 
avançado, devendo ser entregue no primeiro 
trimestre de 2009, ampliando o programa de 
Medicamento Excepcional no Piauí. 

A atenção com a saúde da pessoa 
adulta e idosa foi objeto de intensa progra-
mação de capacitação de gestores, profis-
sionais de saúde e de 
instituições de longa 
permanência para 
idosos. Foram reali-
zadas oficinas para 
implantação da ca-
derneta de saúde da 
pessoa idosa; para 
fortalecimento das 
ações de saúde em 
instituições de longa 
permanência para 
idosos; para aferição 
de medidas antropo-
métricas (peso e al-
tura) e níveis de pres-
são arterial; avaliação 

de escore de risco e lazer; de visita para mo-
nitoramento dos abrigos João Monteiro de 
Carvalho e São José; da supervisão e moni-
toramento do sistema hiperdia; da realização 
de workshop em alusão ao Dia Nacional de 
Prevenção e Combate à Hipertensão Arte-
rial; da participação no Encontro Estadual 
de Construção das Políticas Públicas para a 
Terceira Idade; e na realização de palestras 
sobre idoso x álcool, tabaco e outras drogas.

As ações de atenção à saúde das pes-
soas com transtornos mentais beneficiaram 
cerca de 20 mil pessoas em Teresina e no 
interior do Estado. Desde 2003, a implanta-
ção dos Centros de Assistência Psicossocial 
(CAPs) foi entendida como uma medida im-
portante no tratamento e na ressocialização 
das pessoas afligidas por transtornos. Atual-
mente, estão em funcionamento 26 desses 
centros no Estado, dos quais, três prestam 
atendimento a dependentes químicos. 

O Estado avançou no tratamento dis-
pensado a pessoas com problemas mentais, 
ao implantar o CAPs e as residências tera-
pêuticas, instituições que seguem o mode-
lo antimanicomial e promovem a cidadania, 
servindo de modelo para outros Estados.

FARMÁCIA POPULAR: remédio bom e barato para quem mais precisa.
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O Governo do Estado implantou, tam-
bém, uma nova residência terapêutica no 
município de União, em parceria com o Mi-
nistério da Saúde, além de manter outras três 
residências na Capital, que atendem a 24 
pacientes. Essas unidades atendem a usuá-
rios com histórico de longa permanência em 
hospital psiquiátrico, sem vínculos familiares, 
e que encontram nessas casas apoio à sua 
recuperação. Cada paciente recebe um au-
xílio reabilitação além, de medicamentos e 
assistência social. 

Nessa política, desenha-se uma pers-
pectiva concreta de conquista de maior au-
tonomia, através da inclusão social, com 
consequente melhoria das condições de 
vida dos pacientes, uma vez que passaram 
a ter a oportunidade de um lar, do exercício 
de atividades laborais e de convívio com a 
sociedade, frequentando o ensino regular e 
desenvolvendo ações produtivas ou inseri-
das no mercado de trabalho.

Em toda a rede pública estadual, o nú-
mero de atendimentos a pessoas com do-
ença mental e autismo totalizou 5.198 pro-
cedimentos, realizados através de equipes 
multidisciplinares. O monitoramento à rede 
de assistência, também, foi importante para 
qualificar e prestar informações regionaliza-
das dos atendimentos. 

O Piauí obteve avanços na implemen-
tação da Rede Estadual de Atenção à Saúde 
Auditiva, prevenindo, tratando e reabilitando 
pessoas – crianças, principalmente – com al-
gum tipo de déficit auditivo. Com o apoio do 
Governo, 1.606 pessoas com problemas de 
audição foram beneficiadas com próteses. 
Outras medidas de expansão e melhoria do 
atendimento foram implementadas: creden-
ciamento da Clínica Lineu Araújo para aten-
dimento de alta complexidade em saúde au-
ditiva e aquisição de equipamento de triagem 
auditiva neonatal para a Maternidade Dona 
Evangelina Rosa. 

SORRISO: a contratação de mais profissionais para o Programa de Saúde Oral amplia a oferta de serviços odontológicos.
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O Governo tem fortalecido a política de 
saúde do trabalhador, visando à prevenção, 
promoção e recuperação da sua saúde. Um 
dos principais meios para a execução dessa 
política é a atuação do Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador (CEREST), que, no 
ano de 2008, estendeu as suas atividades 
ao território da Chapada das Mangabeiras, 
através da instalação de um Centro de Refe-
rência em Bom Jesus.

Em todo o Estado, 3.137 trabalhado-
res foram assistidos por equipes multipro-
fissionais; outros 3.222 foram vacinados; 28 
ambientes de trabalho foram inspecionados; 
e 740 técnicos foram capacitados em aten-
ção básica em saúde do trabalhador e tra-
balho infantil (650 técnicos) e nas ações da 
comissão interna de prevenção de acidente 
(90 técnicos). Com isso, promove a melho-
ria da saúde dos trabalhadores, no que se 
refere às doenças relacionadas ao trabalho, 
com a certificação de ambientes de trabalho 
em conformidade com a legislação sanitária, 
além de avançar na descentralização das 
ações de saúde do trabalhador, através da 
implantação do CEREST regional, e na ca-
pacitação de profissionais de saúde, agora, 
mais que nunca, habilitados para desenvol-
ver ações de saúde do trabalhador.

Em 2008, 30.459 recém-nascidos fo-

ram submetidos ao teste do pezinho, através 
da rede de coleta em 33 municípios. Essa 
ação se completou com o monitoramento 
dos serviços de triagem neonatal em 75 mu-
nicípios, o Dia Nacional do Teste do Pezinho 
(dia 6 de junho), o I Seminário Estadual de 
Triagem Neonatal para Anemia Falciforme e a 
capacitação de 222 profissionais em triagem 
neonatal e anemia falciforme.

O resultado dessas ações é a detec-
ção precoce, ainda em fase pré-sintomática, 
possibilitando, assim, o acompanhamento e 
tratamento das doenças congênitas, trazen-
do maiores perspectivas de cura e garantia de 
uma vida mais longa e produtiva para nossas 
crianças.

O Governo promoveu a qualificação 
de profissionais de saúde, de agentes e de 
gestores para atendimento em saúde bucal 
em Batalha, Beneditinos, Landri Sales, As-
sunção, Bom Jesus, Morro do Chapéu, São 
Braz do Piauí, Barreiras, Angical e Curimatá. 

Foram implantadas 29 equipes de saú-
de bucal na Modalidade I (cirurgião-dentista 
e atendente de consultório dentário) em Boa 
Hora, Bom Jesus, Bonfim do Piauí, Canto do 
Buriti, Caridade do Piauí, Dom Inocêncio, Es-
perantina, Francisco Santos, Jardim do Mula-
to, José de Freitas, Madeiro, Monsenhor Gil, 

ODONTOLOGIA: Centros de Especialidades 
Odontológicas levam serviços aos piauienses.

CUIDADOS: a saúde de adultos e idosos ganhou especial 
atenção no ano de 2008.
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Nossa Senhora de Nazaré, Pedro Laurentino, Pi-
racuruca, Piripiri, Riacho Frio, São Braz do Piauí, 
São Lourenço do Piauí, Sebastião Leal, Simões, 
Simplício Mendes, Sussuapara, Teresina, União 
e Valença. Além disso, implantaram-se sete equi-
pes na Modalidade II (cirurgião-dentista, técnico 
de higiene bucal e atendente de consultório den-
tário) em Angical, Barreira do Piauí, Batalha, Bom 
Jesus, Caxingó e Curimatá.

O Governo preocupa-se com a qua-
lidade dos serviços prestados e, por isso, 
mantém um programa constante de supervi-
são nos Centros Especializados de Odonto-
logia (CEO) e a atualização do quadro técni-
co, que realiza e participa de eventos como 
o III Encontro Estadual de Gestores dos Cen-
tros de Especialidades de Odontologia e o III 
Encontro Estadual de Coordenadores Muni-
cipais de Saúde Bucal.

No âmbito do Programa Saúde da 
Família (PSF), foram capacitados profis-
sionais de saúde bucal dos Territórios de 
Desenvolvimento de Cocais, Carnaubais e 
Entre Rios, nos municípios de Piripiri, Cam-
po Maior e Teresina, envolvendo um total 
de 112 técnicos. 

O programa está presente nos 223 
municípios do Estado, com 1.064 Equipes 
de Saúde da Família (ESF) e 6.639 Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS). Em 2008, a  
ampliação do PSF exigiu o credenciamento 
de oito novas equipes e de 115 agentes, em 
41 municípios. Foram implantados 18 Nú-
cleos de Apoio à Saúde da Família  (NASF),   
beneficiando os municípios: Água Branca, 
Lagoinha do Piauí, Avelino Lopes, Corrente, 
Dom Inocêncio, Parnaíba, Paulistana, Picos, 
Pio IX, Piracuruca, Piripiri, São Raimundo 
Nonato, Simplício Mendes, Paes Landim, 
Bela Vista do Piauí e Valença do Piauí. 

O Monitoramento do Programa é 
constante e se realiza, dentre outras ativida-
des, pela supervisão técnica aos municípios 
e auditorias, o que assegura maior controle 
da ação pública, convertendo-se em melhor 
prestação de serviço aos usuários.

O Governo buscou que os municípios 
assumissem compromissos para a melhoria 
das condições de vida da população de todo 
o Piauí. Para tanto, acompanhou as ações da 
atenção básica, através do Projeto Compen-
sação de Especificidades Regionais (CER), 
em 108 municípios. Além disso, esteve à 
frente do processo de adesão ao Programa 
Saúde na Escola (PSE) em 70 dos 80 mu-
nicípios habilitados. Por outro lado, 28 dos 
220 municípios considerados prioritários no 
Estado aderiram ao Projeto Olhar Brasil, en-

CRIANÇAS: a saúde dos pequenos piauienses segue como prioridade do Governo do Estado.
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quanto O Pacto pela Vida teve a adesão de 
todos os  municípios piauienses, cujos ges-
tores assumiram o compromisso de elevar 
os seus indicadores de saúde.

De maneira geral, pode-se dizer que 
esse conjunto de ações resulta no fortaleci-
mento das ações de promoção da saúde e 
prevenção de doenças, no aumento do aten-
dimento médico via Equipes de Saúde da 
Família, na melhoria da qualidade das infor-
mações sobre a saúde prestada à população 
e na intensificação da relação do Estado com 
os municípios, por meio de acompanhamen-
to e assessoramento técnico. 

Na vertente da assistência ambulatorial e 
hospitalar, o Governo assegura atendimento am-
bulatorial e internação hospitalar de média e alta 
complexidade em estabelecimentos de saúde 
pública, filantrópicos e privados, credenciados 
pelo SUS. Em 2008, realizou-se a habilitação de 
unidade de assistência em alta complexidade 
cardiovascular no HGV e nos Hospitais São Mar-
cos, Santa Maria e São Paulo; dos serviços de 
reabilitação física e referência em medicina física 
e reabilitação, em Picos e Teresina; de Unidade 
de Tratamento Intensivo adulto e pediátrico nos 
Hospitais São Marcos e São Paulo; de serviços 
de alta complexidade em neurologia, em Teresi-
na e Parnaíba; de Centros com Especialidades 
Odontológicas em Jaicós, Corrente, Miguel Al-

ves, Oeiras, Regeneração e Campo Maior; de 
CAPs, em José de Freitas.

Com essa ação, amplia-se o acesso 
da população aos serviços de saúde nos es-
tabelecimentos credenciados, aumentando a 
assistência aos usuários do SUS. Mesmo as-
sim, às vezes não é possível atender aos pa-
cientes em seus municípios de origem, o que 
leva o Governo a conceder auxílio para trata-
mento fora do domicílio, no âmbito do SUS. 
Em 2008, foram assistidos cerca de 7.500 
portadores de patologias, cujos tratamentos 
são enquadrados nos procedimentos de mé-
dia e alta complexidade, como: terapia renal 
substitutiva, quimioterapia, radioterapia e pa-
cientes com indicação de transplante. Com 
isso, alcançou-se uma redução da mortali-
dade desses pacientes, cujo tratamento foi 
realizado fora do Estado do Piauí.

VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE

As ações de vigilância avançaram 
ainda mais, porque, em 2008, deu-se prio-
ridade à formação de capital humano que, 
convertido em multiplicadores, fez aumentar 
o conhecimento da população para agir pre-

MEDICAMENTOS: o esforço do Governo é para que se mantenha a oferta de remédios em hospitais públicos de todo o Piauí.
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SAÚDE DA FAMÍLIA: mais médicos e outros profissionais 
na atenção básica em prevenção a doenças.

ventivamente contra as doenças.
A capacitação em serviços de diálise 

e ações básicas de vigilância sanitária foi es-
tendida a 298 profissionais de todo o Estado, 
que atuam em serviços de vigilância sanitária. 
Atualmente, oito técnicos concluíram ou estão 
concluindo cursos de especialização e mestra-
do em Vigilância Sanitária e Saúde do Traba-
lhador, com o apoio do Governo do Estado. 

Além dos cursos de capacitação foram 
intensificadas as inspeções, que alcançaram 
504 estabelecimentos, nos segmentos de far-
mácias de manipulação, serviços hemoterá-
picos, bancos de olhos e de células, diálise, 
laboratórios clínicos, indústria de medicamen-
tos e transporte de medicamentos, alimentos, 
indústria de cosméticos, dentre outras.

O Governo seguiu sua estratégia de 
parceria com municípios para ações de vigi-
lância sanitária, sendo realizados acertos de 
28 novos vínculos com municípios do Esta-
do, além de elaborar o Código da Saúde do 
Estado do Piauí. 

Nas ações de Prevenção e Contro-
le dos Perigos e Agravos à Saúde Coletiva, 
realizaram-se: 

• Oito oficinas para avaliação e pactua- 

ção das medidas da Programação das Ações 
de Vigilância em Saúde (PAVs), nas Regionais 
de Saúde de Parnaíba, Teresina, Picos, Flo-
riano, São João do Piauí, São Raimundo No-
nato, Bom Jesus e Corrente.

• Capacitação de técnicos de saúde de 
nível médio nas ações de controle da dengue, 
doença de Chagas, malária, esquistossomose 
e leishmaniose. Foram criadas 12 turmas, com 
386 agentes capacitados, de 44 municípios. 

• 196 atividades de supervisões, nos 
municípios, das ações de controle das ende-
mias e zoonoses.

• 52 pesquisas entomológicas de ve-
tores da dengue, leishmaniose, malária, do-
ença de Chagas e de hospedeiros interme-
diários da esquistossomose. Essa atividade 
ainda está em execução, dada a necessida-
de de vigilância permanente desses fatores.

• Exames oculares de alunos do 1º ao 
5º ano da Rede Pública Estadual de Ensino.

• A ação de Ultra Baixo Volume (UBV), 
o “fumacê”, para o controle da dengue,  uti-
lizado, em 58 municípios, para redução dos 
índices do Aedes aegypti e interrupção da 
transmissão da dengue.

• O Plano Emergencial de Combate 
à Dengue, com ações de informação, mo-
bilização social, participação comunitária e 
saneamento ambiental, em 59 municípios 
do Estado, envolvendo diversos órgãos  
estaduais e municipais.

• Estudo de moluscos existentes no 
município de Teresina, através de uma par-
ceria entre a SESAPI e a Fundação Municipal 
de Saúde, para conhecimento das espécies 
existentes e a avaliação da possibilidade de 
veiculação de parasitas para a população, a 
ser continuado em 2009.

Dessa forma, o Estado obteve redução 
das ocorrências e taxas de morbidade e leta-
lidade desses agravos no Estado, em espe-
cial, da dengue, com redução na ocorrência 
semanal de até 65,2%, em relação ao mesmo  
período de 2007.
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DEMOCRATIZAÇÃO 
DA CULTURA 
E DA PRODUÇÃO 
ARTÍSTICA

O programa de Governo, voltado para 
a democratização da cultura e da produção 
artística, tem na promoção de eventos cul-
turais um dos seus mais efetivos meios de 
levar informação, entretenimento e cidada-
nia à população piauiense. O calendário cul-
tural, montado sob esse prisma, incorpora 
eventos como as comemorações da adesão 
do Piauí à Independência do Brasil, a ence-
nação da Batalha do Jenipapo em Campo 
Maior, as festividades do Dia do Piauí, em 
Parnaíba e o Festival Cultural de Oeiras. 
Nesses eventos, os valores piauienses são 
destacados e, ao promover o resgate e di-
fusão da nossa “piauiensidade”, propiciam, 
direta e indiretamente, a geração de traba-
lho e renda, sendo, em última instância, ins-
trumentos para alcançar o desenvolvimento 
social, econômico e cultural.

Atualmente, estão incorporados ao 
calendário cultural, dentre outros, o Festival 
de Inverno de Pedro II; o Cachaça Fest, no 
município de Castelo do Piauí; e a temporada 
de veraneio de julho, nas cidades de Parnaí-
ba, Luís Correia e Cajueiro da Praia.

Em 2008, os municípios de Floriano, 
São João do Piauí e Picos realizaram eventos 
para celebrar o Dia Nacional da Consciência 
Negra. Nessa vertente, o Governo instituiu e 
mantém o selo Etnia, que reconhece as iniciati-
vas empresariais de contribuição na reparação 
histórica da cidadania negra no Estado. 

O apoio a essas e outras festividades 
se consolida através de oficinas, seminários, 
feiras de artesanato e comidas típicas e apre-
sentações culturais, além de um conjunto de 
outros serviços públicos deslocados para os 
municípios.
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Eventos culturais descentralizados 
proporcionam integração entre os artistas 
de vários municípios do Estado, assim como 
contribuem nos aspectos turísticos e cultu-
rais, possibilitando a descoberta de novos 
talentos. 

Um desses eventos, o Festival de Cul-
tura de Simplício Mendes, feito em parceria 
com a Prefeitura local, teve oficinas artístico-
culturais e palestras dirigidas a jovens e ado-
lescentes, com aproximadamente 225 parti-
cipantes. 

Outros cursos e oficinas técnicas e de 
arte-educação, para o manuseio, pesqui-
sa e fomento de atividades culturais, foram 
realizados nos municípios de União, Pedro 
II, Castelo do Piauí e Teresina, beneficiando 
adolescentes e despertando neles o interes-

se pela arte.
O Sistema de Incentivo Estadual à 

Cultura (SIEC), instituído na atual gestão, tem 
cumprido o objetivo de produzir e difundir 
cultura no Estado, estando aberto a todos 
os artistas que apresentarem projetos, res-
peitando, inclusive, a diversidade territorial 
do Estado, para que se evite a concentração 
de benefícios em regiões. Isso cria oportuni-
dade para a produção cultural de todos os 
municípios, que podem ter seus pleitos ana-
lisados e selecionados. 

A cada ano, o SIEC lança um edital, 
que busca atender as diversas manifesta-
ções artístico-culturais, a partir de critérios 
de viabilidade, relevância e abrangência. 
Para o exercício 2009, o novo edital coloca 
à disposição R$ 1,75 milhão, a serem distri-

PRESERVAÇÃO CULTURAL: o Encontro Nacional de Folguedos preserva e difunde os valores culturais de nossa gente.
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buídos nas áreas de música; artes cênicas 
(teatro, dança, circo, ópera e performance); fo-
tografia, cinema e vídeo; artes plásticas e artes 
gráficas; folclore e artesanato; pesquisa e do-
cumentação; literatura, e patrimônio histórico, 
artístico e ambiental. Foram apresentados 109 
projetos da Capital e do interior, que estão em 
processo de análise e aprovação.

Em 2008 foi retomado o projeto de 
editoração e publicação de obras literárias. 
O Governo apoiou a publicação dos livros 
Torquato Neto ou A Carne Seca é Servida, 
de Kenard Kruel, que contou com o apoio 
do SIEC; Socializando para Ser Negro, de 
Rosário Biserra; Evolução do Pensamento 
e da Prática Médica no Brasil, de Francisco 
Ramos.

A valorização e difusão dos poetas 
piauienses se deu de forma criativa, atra-
vés dos poemas postais. O Governo, tam-
bém, interage com a Academia Piauiense 
de Letras, firmando convênio para apoiar a 

publicação de obras relevantes para a his-
tória e literatura piauiense. 

Para o ano de 2009, o Governo continu-
ará a estimular a edição de manuscritos histó-
ricos e reedição de obras raras e de relevância 
histórica sobre o Piauí, facilitando a pesquisa e 
estudo sobre o Estado. Estão em vias de pu-
blicação a Antologia de Mulheres do Piauí e a 
compilação das obras dos Concursos Literá-
rios do Piauí e Cadernos Étnicos.

As Casas de Cultura do Estado repre-
sentam um importante espaço de difusão cul-
tural, a partir da oferta de cursos, oficinas e 
atividades culturais. Atualmente, o Governo do 
Estado apoia a manutenção de 21 Casas de 
Cultura, na Capital e nos municípios de Cor-
rente, Floriano, Oeiras, Picos, Amarante, União, 
Campo Maior, Pedro II, Piripiri e Parnaíba. 

As atividades desenvolvidas na Casa 
de Cultura de União ilustram o tipo de ação 
empreendida no resgate e valorização da 
cultura piauiense. Nela são desenvolvidas 

JUVENTUDE: a Cultura, como um bem social, é estimulada e oferecida, sobretudo, aos jovens piauienses.
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oficinas de canto, coral, dança, teatro e de 
bandolim. A partir dessas iniciativas, foram 
criados grupos musicais e de dança. As 
Casas de Cultura de Corrente e Parnaíba 
funcionam como Pontos de Cultura, envol-
vendo crianças e adolescentes em cursos 
e oficinas. 

Em parceria com o Ministério da Cul-
tura, o Governo iniciou investimentos de  
R$ 14,5 milhões na instalação de 80 novos 
Pontos de Cultura, para capacitação em arte, 
cultura e multimídia, além de levar novos co-
nhecimentos às pessoas, de modo que elas 
valorizem e difundam as culturas tradicionais 
e expressões artísticas locais.

Com programas de capacitação, as-
sessoria e investimentos, firmaram-se as 
ações para manter, expandir e integrar acer-
vos de museus e bibliotecas. Assim, foi que, 
no ano passado, com o II Fórum de Museus 
do Piauí, foi criado o Sistema Estadual de 
Museus. Além do fórum, o Museu do Piauí 
sediou Oficinas de Museologia, a Semana 
do Índio e a Semana do Museu, além de ter 
mantido um programa de visitas de estudan-
tes das escolas públicas.

Quanto ao Sistema Estadual de Biblio-
tecas, em 2008, instalaram-se mais bibliote-
cas no Piauí. Ademais, foi realizado o I Fó-

rum de Arquivo, no qual foram debatidas as 
ações a serem desenvolvidas pelo Estado, 
além da necessidade de criação do Sistema 
Estadual de Arquivo, em andamento.  

O projeto Cine Móvel é um importante 
difusor das artes audiovisuais, porque leva 
cultura e arte a comunidades periféricas e a 
municípios do interior do Estado, nos quais 
há dificuldades de acesso a cinemas e sa-
las de vídeo. Em 2008, o Cine Móvel percor-
reu todos os Territórios de Desenvolvimento, 
sendo parte da programação dos Festivais 
de Cultura e outros eventos em cidades 
como Pedro II, Castelo do Piauí, São João 
do Piauí, Anísio de Abreu e Oeiras.

O Complexo Cultural Clube dos Diá-
rios/Theatro 4 de Setembro segue como o 
principal Espaço Cultural do Estado. Desde 
o início do atual Governo, foi objeto de ampla 
reforma e melhoria, retomada em 2008 e que 
deve se estender até  2009, com a aquisição 
de novos equipamentos para os seus espa-
ços de apresentações artísticas. 

É naquele espaço que se tem uma 
amostra representativa da efervescência cul-
tural do Estado, através de uma agenda de 
eventos consolidada em Teresina. É o caso 
do projeto Boca da Noite, que, na edição 
2008, contou com a participação de um pú-

CASAS DE CULTURA: espaços democráticos para acesso e prática de arte e cultura em 21 cidades do Piauí.
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blico fiel em apresentações de artistas e ban-
das locais de várias vertentes musicais. Pelo 
menos 10 mil pessoas assistiram às apre-
sentações no Boca da Noite, que em 2008, 
ganhou novos ares, chegando aos municí-
pios de União, Pedro II, Oeiras, Floriano e 
Corrente, em edições mensais.

Shows musicais e espetáculos de tea-
tro e de dança, também, compuseram a pauta 
cultural da Capital, através dos projetos Seis e 
Meia e Teatro Popular R$ 1,99, que ocorrem no 
Espaço Cultural Osório Júnior e no Theatro 4 
de Setembro. Essas atividades proporcionam 
interação dos artistas de vários municípios do 
Estado, bem como possibilitam o acesso de 
todas as classes sociais às artes e à cultura.

Com o apoio do Governo, a arte dos 
piauienses tem sido vista e valorizada em even-
tos fora do Estado, como é o Piauí Sampa (SP) 
e Nação Piauí (DF). É o programa de democra-
tização, qualificação e difusão das artes e da 
cultura piauiense que proporciona o desloca-
mento de artistas para participarem de eventos 
em outros Estados e apoia fortemente a manu-
tenção de grupos como o Coral dos Vaqueiros 
de União e os Bandolins de Oeiras.

VALORIZAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL MATERIAL 
E IMATERIAL

O objetivo fundamental do Programa 
Valorização do Patrimônio Cultural Material e 
Imaterial é preservar, fomentar e divulgar os 
grupos e as tradições da cultura popular. Sob 
essa visão, as festividades juninas se consti-
tuem numa das mais significativas manifesta-
ções culturais do povo piauiense, sendo o En-
contro Nacional de Folguedos a grande vitrine 
das expressões folclóricas locais e regionais, 
atraindo, anualmente, um grande número de 
grupos folclóricos, para manter vivas tradições 
como danças juninas, o reisado, a toada, os 
violeiros, além das tradicionais quadrilhas. 
Esse evento grandioso é realizado pelo Gover-
no do Estado, com o apoio de mais de 30 par-
ceiros, empresas de grande e pequeno porte, 
que acreditam e valorizam a cultura piauiense 
e nordestina.

Em 2008, durante 10 dias, o Encontro 
Nacional de Folguedos teve a participação 

PARA SEMPRE: o Governo do Piauí solicitou o reconhecimento da cajuína como patrimônio imaterial do Brasil.
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de grupos tradicionais de 
30 municípios piauienses e 
de 10 Estados brasileiros, 
com estimativa de público 
de 250.000 pessoas. Além 
das apresentações culturais, 
realizaram-se oficinas e o Se-
minário Tradições Brasileiras. 

O patrimônio material 
piauiense tem especial aten-
ção do Governo, que busca 
preservá-lo e divulgá-lo como 
um ativo formador da riqueza 
do Estado. Em 2008, foram 
restaurados, em Oeiras, vias 
e passeios públicos, o Mer-
cado Central, o Cine-Teatro, 
o Café Oeiras, Os Passos, as 
Praças 24 de Janeiro e Ma-
frense, a Ponte do Mocha e 
o Sobrado Major Selemérico, 
onde está funcionando uma Escola de Artes, 
além de servir de espaço físico para o Instituto 
Histórico de Oeiras e Grupos Culturais. 

Outro sítio histórico que mereceu aten-
ção foi a Casa de Simplício Dias e seu entorno, 
em Parnaíba, tombado pelo Patrimônio Es-
tadual. Estão em processo de pesquisa para 
registro e tombamento outros sítios históricos 
nos municípios de Oeiras, Teresina, Parnaíba e 
Piracuruca. Tal ação visa a proteger e difundir o 
patrimônio histórico do Estado. 

O Governo do Piauí fez o registro da 
cajuína como Patrimônio Imaterial do Piauí e 
solicitou ao Instituto do Patrimônio Histórico 
Nacional (Iphan) o registro da bebida como Pa-
trimônio Imaterial do Brasil, já que há mais de 
100 anos é feita artesanalmente.

Além de todas as ações para incen-
tivo à cultura, o Governo do Estado dispo-
nibiliza à sociedade um sistema eficiente de 
comunicação, mantido pela Fundação Anta-
res. O sistema de comunicação público do 
Piauí está estruturado com equipamentos de 

ARTE PARA TODOS: teatro, dança, circo, música e outros bens culturais são levados 
a plateias de Teresina e do interior do Piauí.

última geração, similares aos utilizados por 
emissoras da iniciativa privada. Seu maior 
desafio é transmitir o sinal de TV e rádio a 
todo o território piauiense, fazendo parte do 
cotidiano de nosso povo e levando notícia e 
entretenimento à casa do cidadão piauiense.

São cinco emissoras: três de TV (Tere-
sina, Parnaíba e Picos) e duas de rádio (Te-
resina), que podem alcançar a mais de um 
milhão e meio de piauienses. 

O sistema público de rádio e televisão 
produz 50 programas – diários ou semanais 
– com uma grade diferenciada, divulgando 
nossa cultura e tradições, apresentados por 
profissionais da terra, com conteúdo rico e 
tecnicamente trabalhado. 

O sistema tem apresentado como dife-
rencial a transmissão de eventos representati-
vos da cultura local. A exemplo disso, cita-se a 
cobertura do Festival de Folguedos, do Dia do 
Piauí, do Aniversário de Teresina, da Batalha 
do Jenipapo e do Salão do Livro, dentre outros 
eventos histórico-culturais, que mostram o or-
gulho e a alegria de nossa gente.
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DESENVOLVIMENTO 
DO ESPORTE E LAZER

As ações para fortalecer o espor-
te piauiense, no ano de 2008, foram bem 
sucedidas, destacando-se os Programas: 
Segundo Tempo, Esporte e Lazer na Cida-
de, Esporte e Lazer Vida Saudável, Bolsa-
Atleta, Projeto Pintando a Liberdade, Copa 
Piauiense de Futebol Amador (edições 
masculina e feminina) e Olimpíadas Escola-
res Brasileiras, além das obras de infraes-
trutura esportiva.

O Programa Segundo Tempo, financia-
do pelo Ministério do Esporte, democratiza o 
acesso à prática esportiva, através de ativi-
dades esportivas e de lazer no turno em que 
crianças e adolescentes não estão em sala de 
aula. Atualmente, atende 18 mil estudantes de 
7 a 17 anos e tem por finalidade melhorar o 
rendimento educacional, colaborando com a 
inclusão social, bem-estar físico, promoção da 
saúde e desenvolvimento intelectual e humano. 

O Segundo Tempo assegura acesso 
às atividades físicas e modalidades esportivas 
individuais e coletivas, além de ações comple-
mentares em espaços físicos da escola ou es-
paços comunitários. Seus enfoques principais 
são o esporte educacional, a interação entre os 
participantes e a realidade local, o aumento da 
autoestima e do rendimento escolar dos alu-
nos, a diminuição da evasão escolar e geração 
de emprego e renda. 

Para assegurar o acesso da popula-
ção a equipamentos de esporte e atividades 
físicas, em 2008, foram instalados 75 núcle-
os esportivos em Teresina e 118 em 92 mu-
nicípios piauienses, com investimentos de, 
aproximadamente, R$ 2 milhões.

Pintando a Liberdade, projeto de rele-
vância, que auxilia na ressocialização e profis-
sionalização dos detentos do sistema carcerá-
rio brasileiro, com a utilização da mão-de-obra 
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destes na produção de material esportivo, 
é um sucesso. No Piauí, 200 detentos estão 
envolvidos na produção de material esportivo, 
distribuído às escolas públicas, beneficiando 
diretamente 7.000 alunos.

Com o intuito de atender às necessi-
dades e demandas por esporte recreativo e 
lazer de crianças, adolescentes, jovens, adul-
tos, idosos e pessoas com necessidades es-
peciais, o Estado integra o Programa Esporte 
e Lazer na Cidade, que busca promover a 
boa convivência e a revelação de lideranças 
comunitárias, permitindo que o esporte seja, 
de fato, um direito de todos. Em 2008, foram 
investidos, aproximadamente, R$ 1 milhão, 
com a manutenção e a implantação de nove 
núcleos, que beneficiaram 5.200 crianças, 
jovens e idosos.

O Piauí também participa ativamente 
do Programa Esporte e Lazer, cujo principal 
objetivo é consolidar o esporte e lazer como 
direito social do cidadão. Por outro lado, o 
Projeto Vida Saudável atende a pessoas aci-

ma de 45 anos, com o intuito de melhorar a 
qualidade de vida e sem abrir mão do aten-
dimento a pessoas com necessidades espe-
ciais, promovendo atividades sistemáticas 
de oficinas de esporte, dança, ginástica e  
música, oferecidas em nove núcleos na cida-
de de Teresina e no interior do Estado. 

A Copa Piauiense de Futebol Amador é 
o maior evento esportivo do Piauí, pois envolve 
a maioria dos municípios, com a finalidade de 
reunir e integrar os esportistas do Estado, re-
velando novos talentos e, principalmente, pos-
sibilitando que centenas de atletas amadores 
participem de uma competição em nível esta-
dual. Em 2008, foi realizada a sua 4ª edição, 
envolvendo 120 cidades, com a participação 
de, aproximadamente, 2,6 mil atletas e investi-
mento direto de R$ 420 mil. 

Valorizando e reconhecendo uma mo-
dalidade esportiva que tem alcançado gran-
de destaque, o Governo apoiou a realização 
da Copa Piauiense de Futebol Amador Fe-
minino, que, na sua primeira edição, contou 

BOLA EM JOGO: a Copa Piauiense de Futebol Amador é o maior evento esportivo do Estado, reunindo uma multidão de atletas.
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com a participação de 21 seleções femini-
nas de diversos municípios, intensificando o 
envolvimento da mulher na prática esportiva, 
além de proporcionar lazer e o reconheci-
mento da importância da vivência esportiva 
em todas as suas dimensões. 

A FUNDESPI realizou, ainda, a seletiva 
estadual para as Olimpíadas Escolares Bra-
sileiras, por meio do projeto Jogos Escolares 
Piauienses. Tal ação reúne o complemento 
curricular da Educação Física e o processo 
desportivo, que deve ser desenvolvido no 
contexto da comunidade educativa, através 
de uma metodologia de caráter abrangente, 
integradora e multidisciplinar. Assim, promo-
ve a ampla mobilização da juventude estu-
dantil em torno do esporte. As modalidades 
envolvidas são handebol, vôlei, futsal, bas-
quete, natação, judô e atletismo, nas versões 
masculina e feminina. Em 2008, houve a par-
ticipação de cerca de 250 adolescentes de 
12 a 17 anos.

As obras de infraestrutura esportiva 

promovem mudanças quantitativas e qualita-
tivas na estrutura organizacional do esporte 
educacional e nas práticas de esporte e lazer 
do Estado do Piauí. Em 2008, realizaram-se 
as reformas de dois campos e de dois está-
dios de futebol, a construção de 17 campos 
de futebol, de 12 quadras poliesportivas e de 
um ginásio poliesportivo, com o investimento 
de R$ 5 milhões. Essas obras devem atender 
45.000 pessoas, em todo o Piauí.

Os estádios de futebol são espaços 
democráticos de entretenimento e que têm 
papel importante no desenvolvimento da ci-
dadania do piauiense. No ano de 2008, fo-
ram construídos estádios nos municípios de: 
Baixa Grande do Ribeiro, Bela Vista do Piauí, 
Belém do Piauí, Bertolínia, Boa Hora, Brasi-
leira, Cajazeiras do Piauí, Campinas do Piauí, 
Cabeceiras do Piauí, Colônia do Piauí, Co-
ronel José Dias, Domingos Mourão, Itaueira, 
Joaquim Pires, Juazeiro do Piauí, Júlio Bor-
ges, Nazaré do Piauí, Nova Santa Rita, Novo 
Oriente do Piauí, Pajeú do Piauí, Pavussu e 

ESPORTE E LAZER: o Governo fez campos de futebol para a prática de atividades físicas e esportivas em vários municípios.
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Redenção do Gurguéia.
Outras ações relevantes na infraestru-

tura de esporte que merecem destaque: re-
forma de estádios de futebol em Aroazes e 
Castelo do Piauí; construção da cobertura 
metálica do ginásio poliesportivo da Associa-
ção dos Cegos do Estado do Piauí;  reforma 
do ginásio poliesportivo de Corrente; constru-
ção e reformas do ginásio poliesportivo em 
Wall Ferraz, Padre Marcos, Sussuapara, Vila 
Nova do Piauí e Avelino Lopes (em execução); 
construção de quadras esportivas em Matias 
Olímpio, José de Freitas, Caracol, Joaquim Pi-
res, Aroeira do Itaim, Nova Santa Rita, Paes 
Landim e Simões (em andamento), reforma 
de quadra esportiva em Bertolínia; constru-
ção do Centro Esportivo em São Miguel do 
Fidalgo; reformas de campos de futebol em 
Jaicós, Pimenteiras e Hugo Napoleão.

O Projeto Bolsa-Atleta seleciona e 
concede bolsas a crianças e jovens do Es-
tado do Piauí que necessitem de um apoio 
financeiro para desenvolver sua prática es-
portiva de alto rendimento. Atualmente, são 
beneficiados, diretamente, 20 atletas, que 

ALBERTÃO: as obras de reforma e adaptação do estádio possibilitarão jogos dos campeonatos estadual e nacional.

SEGUNDO TEMPO: milhares de estudantes praticam 
esporte e mantêm corpo e mente saudáveis.

produzem resultados significativos, tanto em 
nível nacional como internacional.
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PROTEÇÃO 
SOCIAL BÁSICA

O Governo atua no fortalecimento 
da cidadania e na promoção da emancipa-
ção dos piauienses ainda afligidos por res-
trições sociais e econômicas. Para tanto, 
promove uma série de ações que visam ao 
enfrentamento da pobreza e a geração de 
renda, através do programa de qualificação 
e da prestação descentralizada de serviços 
básicos.

Uma das mais importantes ações de 
Governo para inclusão social e econômica 
é o programa Economia Solidária – Inclu-
são Produtiva, que incentiva a implantação 
de Grupos de Produção Solidária, formados 
por mulheres chefes de famílias pobres, com 
oportunidades de trabalho e renda, através 
da qualificação profissional. Em 2008, foram 
assistidas 730 mulheres, com a organiza-
ção de 73 grupos produtivos e aplicação de, 
aproximadamente, R$ 2,7 milhões, oriundos, 
inclusive, do Fundo de Combate à Pobreza 
Rural (FECOP).

Ainda na vertente da formação profis-
sional, a ação de Capacitação Profissional de 
Jovens em Situação de Vulnerabilidade dá 
chances a adolescentes para desenvolverem 
habilidades profissionais, através do sistema 
de ensino profissionalizante estadual, inserin-
do-os no mercado de trabalho.

Além da assistência direta a pessoas 
em situação de vulnerabilidade, o Governo 
atua fortemente na prevenção de situações 
de riscos pessoais e sociais, o que se faz por 
meio de um conjunto de ações preventivas, 
educativas e de atendimento psicossocial a 
crianças e adolescentes. O Projeto Cidadão 
Mirim é uma dessas experiências exitosas. 
Mensalmente, são atendidos 180 crianças e 
adolescentes em serviços especializados de 
apoio e orientação pedagógica, atividades 
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CARINHO E ATENÇÃO: o atendimento a pessoas com deficiência rendeu ao Piauí o Prêmio Nacional de Direitos Humanos.

esportivas e oficinas de coral, dança e tae-
kwon-do, fortalecendo os vínculos familiares 
e comunitários. 

Os Centros Sociais Urbanos e os Es-
paços Cidadania se configuram em locais de 
assistência ou de prestação de serviços pú-
blicos ao cidadão, nos quais se simplifica a 
vida dos seus usuários. A sua manutenção e 
a ampliação das suas atividades é essencial 
para que se amplie o exercício da cidadania, 
não só na Capital, mas nos vários Territórios 
de Desenvolvimento do Estado. Atualmente, 
há Unidades Operacionais que centralizam o 
atendimento ao cidadão em Teresina, Picos, 
Parnaíba, Altos, União, José de Freitas, Cam-
po Maior, Piripiri, Piracuruca, Ilha Grande, 
Bela Vista do Piauí, Buriti dos Lopes, Colônia 
do Gurguéia, Currais, Eliseu Martins, Floria-
no, Joaquim Pires, Palmeira do Piauí, Rege-

neração, São José do Peixe, São Raimundo 
Nonato, Simplício Mendes e Valença. 

De maneira complementar, am-
pliando a cobertura a municípios que não 
contam com unidades operacionais fixas, 
o Projeto Cidadania Ativa tem se firmado 
como uma das políticas de prestação de 
serviços básicos mais abrangentes, uma 
vez que chega a todos os Territórios de 
Desenvolvimento, levando à população 
serviços de saúde, orientações e ações 
de higiene pessoal, palestras educativas e 
espaços informativos sobre serviços e pro-
gramas governamentais. Promove, ainda, 
um espaço lúdico para crianças e oficinas 
de capacitação a jovens e adultos. 

Esse projeto alcança uma maior rele-
vância, porque contribui para a redução do 
sub-registro no Estado, uma vez que pro-
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NÚMERO DE ATENDIMENTOS PRESTADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA MULHERES 
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA “FRANCISCA TRINDADE”. JAN-SET/08 

MÊS
TIPO DE ATENDIMENTO

TRIAGENS
PSICOLÓGICO JURÍDICO SOCIAL

JAN 00 20 21 21

FEV 11 21 16 18

MAR 07 15 12 16

ABR 12 34 22 17

MAIO 07 18 15 14

JUN 02 12 12 11

JUL 06 31 12 15

AGO 06 33 14 22

SET 06 53 13 29

TOTAL 57 237 137 163

   Fonte: Secretaria de Assistência Social e Comunitária (SASC).

NÚMERO DE ATENDIMENTOS PRESTADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA PROMOÇÃO 
DA CIDADANIA HOMOSSEXUAL “RAIMUNDO PEREIRA”. JAN-SET/08

MÊS
ATENDIMENTO

ACOLHIMENTO
PSICOLÓGICO JURÍDICO SOCIAL

JAN 06 05 00 05

FEV 05 04 00 09

MAR 10 12 12 11

ABR 25 14 19 27

MAIO 23 28 19 24

JUN 24 17 17 15

JUL 24 13 23 08

AGO 00 02 03 26

SET 33 12 27 13

TOTAL 150 107 120 138

   Fonte: Secretaria de Assistência Social e Comunitária (SASC).
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move o acesso à documentação básica. Até 
dezembro de 2008, foram atendidas 88.332 
pessoas, com um serviço reconhecido pela 
sua eficácia e efetividade, que abre uma 
oportunidade de acesso à cidadania.

PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL

O Governo do Piauí segue avançando 
na implementação de políticas de assistência 
a pessoas e grupos em condições de vul-
nerabilidade, que demandam maior atenção 
do poder público. Essa política se faz com 
espaços e atividades que promovem o res-
gate da cidadania. São necessários, para a 
sua concretização, a garantia de condições 
de funcionamento dos abrigos de proteção e 
medidas socioeducativas, bem como o for-
talecimento do Programa Família Acolhedora 

e a manutenção de centros socioeducativos.
Através do Acompanhamento às Fa-

mílias de Adolescentes em Cumprimento 
de Medidas Socioeducativas e Egressos, o 
Governo atendeu a 185 famílias de adoles-
centes, com cursos profissionalizantes e par-
ticipação em eventos diversos, com vistas a 
garantir a proteção social e acesso aos direi-
tos fundamentais, na perspectiva de inclusão 
e de redução de reincidência. 

Outra frente de atuação é o atendimento 
em caráter emergencial a pessoas em estado 
de vulnerabilidade, que visa à garantia de di-
reitos e à inclusão social dos usuários diretos. 

No âmbito da política estadual de gê-
nero, tem-se adotado práticas afirmativas e 
concretas no combate à violência e na ga-
rantia dos seus direitos. É o caso do Cen-
tro de Referência para Mulheres Vítimas de 
Violência “Francisca Trindade”, que presta 
atendimento e acompanhamento psicosso-
cial e jurídico, informa e orienta mulheres em 

PRÊMIO MAIOR: a grande satisfação do Governo em sua política de assistência social se estampa em sorrisos sinceros.
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situação de violação de 
direitos na cidade de Te-
resina. Em 2008, até o 
mês de setembro, essa 
unidade de atendimento 
especializada realizou 
431 atendimentos e 163 
serviços de triagem.

O Centro de Re-
ferência para Promoção 
da Cidadania Homosse-
xual “Raimundo Perei-
ra”, em Teresina, tornou-
se um dos principais 
pontos de atendimento 
do público LGBTT (lés-
bicas, gays, bissexuais, 
travestis e transsexuais) 
do Estado. O centro faz 
acompanhamento psi-
cossocial e jurídico, que 
fortalece sua identida-
de, vínculos sociais e o 
exercício da cidadania. 
Foram prestados 377 atendimentos, que in-
cluíram serviços de acolhimento, encaminha-
mento, grupos de convivência, mediação de 
conflitos e contrato de união civil.

De maneira similar, o Centro Inte-
grado de Enfrentamento à Violência Con-
tra o Idoso age na garantia, proteção e 
prevenção da violência contra o idoso, 
com atendimento direto, serviços de me-
diação e conciliação de conflitos, orien-
tação geral sobre direitos humanos, e 
encaminhamento à rede de serviços na 
cidade de Teresina. 

A política de enfrentamento e com-
bate ao uso de drogas atua na capacitação 
de agentes sociais para a prevenção ao uso 
de drogas, através da instrumentalização te-
órica e metodológica de técnicos e outros 
agentes sociais, bem como na promoção de 
atendimento e tratamento direto a pessoas 

vítimas da dependência química. Servidores 
públicos dos municípios de Teresina, Parna-
íba e Picos foram capacitados no programa 
de Formação dos Atores do Sistema So-
cioeducativo. O Piauí conta com novos 210 
servidores qualificados para atender a esse 
público, contribuindo para a melhoria da as-
sistência do poder público.

De forma a garantir condições de fun-
cionamento dos abrigos de proteção e me-
didas socioeducativas e implementar as ati-
vidades do programa Família Acolhedora, o 
Governo manteve oito Centros Socioeducati-
vos, garantindo direitos básicos e essenciais, 
acompanhando e encaminhando, quando 
necessário, os adolescentes aos serviços a 
que têm direito. 

Nesta perspectiva, através da Manu-
tenção de Atendimento Integral a Crianças 
e Adolescentes, o Governo busca prestar 

LEITE É SAÚDE: mais de 30 mil famílias foram beneficiadas com a distribuição de leite, 
principalmente, em regiões com elevada vulnerabilidade nutricional.
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melhor atendimento através de profissionais 
capacitados, em espaços bem estruturados 
e equipados. 

O Governo também apoia a manuten-
ção dos abrigos para pessoas idosas e mu-
lheres vítimas de violência, em Teresina. Nes-
ses espaços de convivência e abrigamento 
de idosos abandonados, por perda de víncu-
lo familiar e/ou por situação de maus-tratos, 
são feitos acompanhamento nutricional, so-
cial e espiritual, encaminhamento para aten-
dimento médico especializado, dentre outras 
atividades. De maneira similar, as mulheres 
vítimas de violência são recebidas num es-
paço em que estão seguras e protegidas, 
recebendo atendimento psicossocial e en-
caminhamento para a solução dos conflitos.

O Governo investiu na recuperação 
da infraestrutura física e na aquisição de 
equipamentos para os abrigos de pro-
teção para pessoas idosas bem como 
na recuperação da infraestrutura física 
e equipagem dos abrigos de proteção 
para atendimento de adolescentes, enca-
minhados pelo Juizado da Infância e da 
Juventude e Conselhos Tutelares, para 
cumprimento de medidas de proteção.

FORTALECIMENTO 
DO SISTEMA ÚNICO 
DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

O fortalecimento do Sistema Único da 
Assistência Social, em todos os municípios 
piauienses, é uma realidade. As ações em-
preendidas pelo Governo do Estado assegu-
ram direitos e conquistas a mulheres, idosos, 
adolescentes em conflito com a lei, pessoas 
sem registro, jovens excluídos do mercado 
de trabalho e outros segmentos sociais.

Nesse sentido, a energia do Governo 

esteve focada para melhorar a Política de 
Assistência Social, com o acompanhamen-
to, monitoramento e avaliação das ações do 
Sistema Único da Assistência Social (SUAS), 
adequando a gestão das ações socioas-
sistenciais nos municípios às diretrizes do 
SUAS. Dessa forma, foram realizadas, com 
os técnicos e gestores, atividades referentes 
à efetivação da política de Assistência Social.

Foram iniciadas, em 2008, ações de 
capacitação e assessoramento a muni-
cípios, na área da Política à Pessoa com 
Deficiência (PCDS), constituindo-se numa 
etapa importante do processo de inclusão 
social de pessoas com deficiência, a par-
tir da assessoria operacional nessa política 
específica,com a participação e acompa-
nhamento de técnicos em conferências re-
gionalizadas na área da política de atenção 
a pessoas com deficiência.

O espaço para participação dos di-
versos segmentos sociais na organização 
de prioridades na gestão estadual tem se 
expandido. Nesse sentido, foram direcio-
nados recursos para as Conferências Esta-
duais de Políticas Públicas e Setoriais, nas 
quais se obteve a avaliação positiva dos 
participantes e a consolidação da Rede Es-
tadual de Proteção de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa.

O Governo empreendeu o cofinan-

ATENÇÃO EM DOBRO: pessoas com deficiência também 
tiveram direito de serem incluídas digitalmente.
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ciamento de ações de Proteção Social 
Básica (PSB) e Proteção Social Especial 
(PSE), buscando-se o cumprimento das 
diretrizes da Norma Operacional Básica 
do SUAS, quanto à participação das três 
esferas do Governo no financiamento das 
ações socioassistenciais do SUAS.

Com a Manutenção de Instâncias de 
Pactuação e Deliberação sobre a Política de 
Assistência Social, levou-se um conjunto de 
informações sobre o SUAS e a Política Na-
cional da Assistência (PNAS) a mais espaços 
de discussão, imbuindo os representantes 
das Organizações Governamentais e Não 
Governamentais da necessidade de fortale-
cer o controle social e cobrar dos municípios 
a implantação e implementação da política 
de assistência social.

Através do Plano Estadual de Enfren-
tamento e Combate ao Trabalho Infantil e do 
Plano de Combate à Exploração Sexual, o 
Governo fortalece as instâncias de participa-
ção dos diversos entes na redução e extin-
ção de práticas inaceitáveis no nosso estado 
de evolução social.  No sentido de melhor 

preparar e sensibilizar os servidores e ato-
res sociais das Redes de Proteção Especial, 
foram atendidos com cursos de formação, 
gestores, técnicos estaduais, gestores muni-
cipais, coordenadores do PETI e CREAS e 
entidades de organização não governamen-
tal, que compõem a Rede Estadual. Esse 
corpo de trabalho é um importante multipli-
cador dos programas e ações, que garanti-
rão uma juventude e idade adulta saudável e 
com melhores oportunidades.

DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO 

O Governo entende que o desenvolvi-
mento de um povo se dá com pleno acesso 
aos direitos básicos. Por isso, adota políticas 
públicas cada vez mais eficazes no atendi-
mento às demandas sociais, sendo uma das 
mais importantes a segurança alimentar das 
comunidades carentes e a geração de traba-
lho e renda para essas famílias.

INFORMÁTICA: caminhão digital levou a tecnologia da informação a mais de sete mil jovens piauienses do interior.
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O Governo tem viabilizado a constitui-
ção e a manutenção de Conselhos de Se-
gurança Alimentar, para que desenvolvam 
ações de segurança alimentar e nutricional 
no Estado do Piauí, capacitem seus mem-
bros e participem nas atividades estaduais 
referentes à Semana Mundial de Alimenta-
ção. O Estado promoveu a capacitação para 
membros da Rede de Segurança Alimentar e 
Nutricional e parcerias para o fortalecimento 
da Rede de Segurança Alimentar nos municí-
pios, tais como: Guaribas, Acauã, Júlio Bor-
ges, Morro Cabeça no Tempo, Bom Jesus, 
Avelino Lopes, Curimatá, Nova Santa Rita, 
Barras, Sebastião Leal, São João do Arraial, 
São João da Varjota, Joaquim Pires, São Pe-
dro do Piauí, Piripiri e Teresina.

Em Guaribas e Acauã, municípios-
pilotos do programa Fome Zero, o Governo 
do Estado executa ações diretas e articula 
parcerias que incluem desde a melhoria do 
padrão urbanístico, até a proposição de uma 
nova dinâmica econômica e produtiva, com 
a ampla organização e participação popular, 
o que se efetiva com o amplo engajamento 

SEGURANÇA ALIMENTAR: para vencer a fome, o Governo estimulou ações, como a criação de galinhas caipiras.

dos gestores e a realização de programas de 
capacitação e oferta de serviços públicos. 

O Governo vem melhorando a qua-
lidade da alimentação das comunidades 
carentes com a implantação de hortas co-
munitárias, incentivando os hábitos alimen-
tares saudáveis, desenvolvendo trabalhos 
em grupos de produção e melhorando o 
nível de renda. Já são assistidos pelo pro-
grama comunidades de Campo Maior, São 
João do Piauí, Caraúbas do Piauí, Espe-
rantina, Piracuruca, Colônia do Gurguéia, 
Pedro II e Piripiri. Nessas cidades existe um 
trabalho de assistência técnica e social às 
famílias que trabalham nas hortas e todas 
elas contam com disponibilização de água 
e energia elétrica.

O monitoramento do Programa do 
Leite Fluído permite ao Governo fiscalizar a 
regularidade do recebimento do leite pela fa-
mília, através de visitas aos municípios, para 
acompanhamento das 30.610 famílias aten-
didas pelo Programa. O trabalho se presta 
ainda a atualizar o cadastro dos beneficiários.

Por meio das Unidades Produtivas Lo-
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cais, o Governo do Piauí promove ações de 
geração de trabalho e renda, com a criação 
e fortalecimento de grupos produtivos. A tí-
tulo de ilustração dos bons resultados deste 
programa, podem ser citados a Unidade de 
Panificação, no bairro Santa Maria da Codi-
pi, em Teresina, e a criação de aves nas co-
munidades Cacimba e Gangorra (Sigefredo 
Pacheco) e São Joaquim (Campo Maior), que 
empregam 90 pessoas.

O Governo trabalha, ainda, para levar 
conhecimento em informática a pessoas de 
todo o Estado. Em 2008, o Projeto Esco-
la Móvel de Inclusão Digital atendeu 7.833 
jovens e adultos com idade a partir de 16 
anos. Desde 2006, quando começou a ro-
dar no Piauí, o Caminhão Digital já formou 
15 mil pessoas.

SEGURANÇA 
ALIMENTAR 
E NUTRICIONAL

No ano de 2008, foram oferecidas ofi-

cinas de educação alimentar a 1.080 crian-

ças e adolescentes. A eles foram ensinados 

meios de uso de alimentos regionais e hábi-

tos alimentares saudáveis. Oficinas de Con-

trole Social e Educação Cidadã alcançaram 

os municípios de Sebastião Leal, Manoel 

Emídio, Bertolínia, Bom Jesus, Santa Luz, 

Corrente, Morro Cabeça no Tempo, Júlio 

Borges, São Pedro do Piauí, Nazaré do Piauí, 

Cocal dos Alves, Piripiri, Alto Longá, Barras, 

José de Freitas, São João do Arraial, Nossa 

Senhora dos Remédios, Santa Cruz do Piauí, 

COMIDA BOA E BARATA: o Restaurante Popular Betinho serviu mais de 300 mil refeições durante o ano de 2008.
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Ipiranga do Piauí, Lagoa do Piauí, Oeiras, Co-
lônia do Piauí, Acauã, Socorro do Piauí, São 
João do Piauí, Nova Santa Rita, São Miguel 
do Fidalgo, Teresina, Altos, Angical do Piauí, 
São Gonçalo do Piauí, Palmeirais, Guaribas, 
Monsenhor Gil, Ilha Grande e Esperantina.

O Governo fortaleceu o Consórcio de 
Segurança Alimentar, que reúne os municí-
pios de Cabeceiras do Piauí, Campo Largo 
do Piauí, Nossa Senhora dos Remédios, Bar-
ras, Batalha, Brasileira, Piripiri, Esperantina, 
Madeiro, Luzilândia, Joca Marques, Joaquim 
Pires, São João do Arraial e Matias Olímpio, 
onde foram desenvolvidos projetos de avi-
cultura alternativa, com a instalação de 112 
Unidades Produtivas de Galinha Caipira, esti-
mulando, assim, ações de segurança alimen-
tar e nutricional, gerando oportunidades de 
trabalho e renda para famílias dessa região. 

O Restaurante Popular Betinho possi-
bilitou o acesso a refeições prontas, de qua-
lidade e com preço acessível à população 
de baixo poder aquisitivo, que, assim, pode 
fazer sua principal refeição fora do domicílio. 
Por dia, 1.350 pessoas almoçam no local, o 
que significa mais 
de 300 mil em um 
ano. Além disso, 
promoveu a capa-
citação de 346 pes-
soas para melhor 
aproveitamento dos 
alimentos e quali-
ficação de profis-
sionais da área de 
alimentação. 

Com a pro-
dução de leite de 
soja, foi melhorado 
o padrão alimen-
tar e nutricional 
de 4.505 pesso-
as, entre crianças, 
adultos, idosos e 

pessoas com incompatibilidade à lactose, 
residentes no município de Bom Jesus. Essa 
ação foi realizada através da manutenção da 
Unidade Produtiva de Extrato Hidrossolúvel 
de Soja em Bom Jesus, que possibilitou a 
distribuição de 9.010 sachês do produto, se-
manalmente, às instituições de Ensino Públi-
co Estadual e Municipal, Unidades de Saúde 
e outras Entidades da Área de Assistência 
Social.

INCLUSÃO 
E ACESSIBILIDADE 
ÀS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

O Governo do Estado foi pioneiro na 
adoção de uma estrutura institucional para tra-
tar das questões das pessoas com deficiên-
cia, atendendo a um anseio da sociedade civil, 
uma vez que anteriormente as ações não se 
convertiam em política pública claramente de-
finida, mas projetos pontuais e estanques. Em 
razão disso, construiu-se uma agenda positiva, 
indutora de mudanças, com reflexos diretos na 

PETI: a música foi um dos instrumentos utilizados pelo Governo para combater o trabalho infantil.
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sociedade, que hoje compartilha mais intensa-
mente da preocupação, respeito e valorização 
das pessoas com deficiência.

Em 2008, pela primera vez na História, 
o Estado do Piauí recebeu o Prêmio Nacional 
dos Direitos Humanos, na categoria Garantia 
dos Direitos das Pessoas com Deficiência, um 
reconhecimento das políticas públicas efeti-
vadas, desde 2003, em favor da inclusão da 
pessoa com deficiência. Como marco dessa 
política, se destaca o Complexo Estadual de 
Reabilitação em Saúde e Educação Danielly 
Dias, composto pelo Centro Integrado de Rea-
bilitação (CEIR), que atende pessoas com defi-
ciência física, e pelo Centro Integrado de Edu-
cação Especial (CIES), que trabalha a inclusão 
escolar de crianças com deficiência mental.

O Centro Integrado de Reabilitação 
de Teresina, inaugurado em maio de 2008, 
funciona nos modernos conceitos de rea-
bilitação, readaptação e inclusão social, de 
acordo com o padrão de atendimento da As-
sociação de Assistência à Criança Deficiente 
(AACD), referência nacional em reabilitação, 

oferecendo um serviço destinado, sobre-
tudo, à população de baixa renda. O CEIR 
contará com estrutura ambulatorial com ca-
pacidade de realizar 1.400 atendimentos/
dia, nas áreas de fisioterapia, psicoterapia, 
terapia ocupacional, hidroterapia, fonoaudio-
logia, musicoterapia, pedagogia, reabilitação 
esportiva, produção e adaptação de órteses/
próteses e especialidades médicas.

No Centro Integrado de Educação Es-
pecial (CIES), tem-se a execução de um projeto 
que está se constituindo numa escola-modelo 
e de referência para todo o país, na educação 
inclusiva de criança com deficiência mental, 
através da oferta de atendimento educacional 
e terapêutico aos alunos com síndrome de 
Down, autismo, paralisia cerebral e deficiência 
múltipla. O Centro dispõe de serviços psico-
lógico, fonoaudiológico, médico, odontológi-
co, psicopedagógico, terapia educacional e 
assistência social, feitos em conjunto com a 
educação regular, desenvolvendo um aten-
dimento integral ao seu público-alvo. Estão 
sendo atendidas, atualmente, 502 crianças e 

EXPERIÊNCIA: a valorização e o cuidado com o idoso têm sido ações rotineiras na política de assistência social.
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adolescentes de 0 a 14 anos.
Ainda no âmbito da reabilitação, o Go-

verno continua expandindo o número e a co-
bertura das Unidades de Fisioterapia, cuja 
rede projetada é composta de 34 clínicas de 
fisioterapia, na Capital e no interior, das quais 
14 unidades já estão em funcionamento, nos 
municípios de Água Branca, Buriti dos Lopes, 
Campo Maior, Castelo do Piauí, Esperantina, 
Picos, São Pedro do Piauí, Itaueira, Jaicós, 
José de Freitas, Paulistana, Pedro II, São João 
e Teresina (no HGV). As demais clínicas estão 
em processo de licitação ou construção.

O Estado do Piauí é referência no mé-
todo terapêutico que utiliza o cavalo para rea-
bilitação e desenvolvimento físico, psíquico e 
emocional dos pacientes. Conta, atualmente, 
com dois Centros de Equoterapia, sendo um 
em Teresina e outro em Parnaíba, atendendo 
120 crianças, adolescentes e adultos com 
deficiência.

O Núcleo de Teresina foi reformado e 
ampliado em 2008. A nova estrutura conta 
com mais duas salas de avaliação e atendi-
mento, brinquedoteca, sala de reunião com 
os pais e coordenação. A reforma contem-
plou, ainda, a pintura do picadeiro, aquisição 

de mobília, ar-condicionado e brinquedos. 
Através do Programa Inclusão e 

Acessibilidade às Pessoas com Deficiên-
cia foi realizado o I Seminário Estadual de 
Capacitação de Conselheiros, com a par-
ticipação de representantes de 21 municí-
pios piauienses e entidades que atuam em 
prol das pessoas com deficiência. Foram 
ministradas palestras sobre acessibilida-
de e direito das pessoas com deficiência 
e definida a agenda de realização das pré-
conferências municipais. 

Ainda no ano de 2008, realizaram-se 
Pré-Conferências Municipais dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, em 15 municí-
pios piauienses, que fazem parte da prepa-
ração à II Conferência Estadual dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência, realizada a 
partir do tema “Inclusão, Participação e De-
senvolvimento: um novo jeito de avançar”. 
O evento contou com um público de 1.000 
participantes, que discutiram e delibera-
ram as políticas públicas que assegurem 
a cidadania das pessoas com deficiência, 
e ainda, a assinatura de Termo de Adesão 
dos Municípios com o compromisso de im-
plementar as ações da Agenda Social do 

Governo, culminando com 
a eleição dos delegados 
que representaram o Piauí 
na II Conferência Nacional 
em Brasília.

O Passe Livre Inter-
municipal foi outra grande 
conquista das pessoas com 
deficiências no Estado do 
Piauí, garantindo, assim, o 
direito de viajar nos ônibus 
intermunicipais. Lançado em 
2007, o programa beneficiou 
2.420 pessoas com defici-
ência que moram no Piauí e 
que têm renda familiar igual a 
um salário mínimo.EQUOTERAPIA: dois centros, em Teresina e Parnaíba, ajudam pessoas com deficiência.
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MELHORIA 
DO SISTEMA 
PRISIONAL

O sistema prisional brasileiro – de 
maneira geral – constitui-se em um grande 
problema de segurança pública. No Piauí, o 
Governo do Estado adotou um conjunto de 
medidas que vão da melhoria das unidades 
prisionais até a prestação de serviços aos 
detentos, incorporando estratégia de assis-
tência jurídica, cuidados com a saúde e ativi-
dades de ressocialização. As ações incorpo-
ram projetos educativos, profissionalizantes 
e esportivos, dentro das penitenciárias, que, 
em alguns casos, se estendem às famílias 
dos apenados.

Através do Fundo Penitenciário Esta-
dual, o Governo reformou e ampliou a Casa 
de Custódia e a Penitenciária Irmão Guido. 
Na penitenciária Vereda Grande, em Floria-
no, criaram-se mais 100 vagas no regime 
fechado, com a adaptação do prédio do re-
gime semiaberto.

Foram adquiridos seis carros-celas 
para as unidades penais de Floriano, Parnaí-
ba, Picos, Bom Jesus, Esperantina e para o 
Grupo Especial de Operações em Teresina;  
e um veículo de pequeno porte para o muni-
cípio de Oeiras.

Durante o ano de 2008, foi intensifica-
da a atuação da Central de Penas Alterna-
tivas, com a celebração de convênios com 
32 instituições da sociedade civil e 19 entida-
des públicas e privadas, resultanto em 1.200 
vagas oferecidas aos apenados, para cum-
primento de penalidade fora das unidades 
prisionais.

O Projeto Educando para a Liberda-
de, em parceria com a Secretaria da Edu-
cação, beneficiou 360 detentos, de todas 
as unidades prisionais do Estado, com au-
las regulares, para a erradicação do anal-
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fabetismo nos presídios e a elevação do 
nível de escolaridade, oferecendo, além da 
educação formal,  cursos profissionalizan-
tes e de artesanato, o que proporciona aos 
apenados ocupação e maior possibilidade 
de reinserção social.

Na assistência à saúde, são execu-
tadas ações em todas as unidades penais, 
tais como assistência psicológica e social do 
reeducando e seus familiares e a assistência 
a saúde do reeducando, beneficiando 7.200 
pessoas, entre detentos e familiares, com 
atendimento médico, psicológico e odonto-
lógico, cirurgias, internações, vacinação, dis-
tribuição de preservativos, material educativo 
e teste de detecção de doenças sexualmente 
transmissíveis.

A melhoria do serviço penitenciário 
exige que o Estado estabeleça um com-
promisso de constante qualificação do seu 
corpo de servidores. Em 2008, foram capa-
citados 100 servidores penitenciários, dentro 

de uma abordagem continuada, que alcança 
agentes penitenciários, administradores, as-
sistentes sociais e professores.

O programa de Assistência Jurídica ao 
Reeducando, em convênio com a Defensoria 
Pública do Estado, vem beneficiando deten-
tos não assistidos por advogados particulares, 
assegurando-lhes perspectivas de julgamento 
mais justo, com ampla defesa e respeito aos 
seus direitos, considerando, inclusive, a sua si-
tuação financeira particular e familiar. 

A inclusão do Piauí, em 2008, no Pro-
grama Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania (PRONASCI), beneficia um conjun-
to de servidores penitenciários, policiais mi-
litares e bombeiros, com o Programa Bolsa 
Formação. Atualmente, há mais  4.900 ins-
critos. Os servidores da área de segurança 
também são beneficiados pelo Plano Nacio-
nal de Habitação, que destina até R$ 50 mil 
para profissionais de segurança adquirirem 
imóveis residenciais.

BOMBEIROS EM AÇÃO: melhor equipado e descentralizado, o corpo de bombeiros atende a um número maior de pessoas.
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PREVENÇÃO E AÇÃO 
PARA EMERGÊNCIAS 
E DESASTRES

O programa Prevenção e Ação para 
Emergências e Desastres busca proteger a 
população piauiense de situações de risco. 
Assim, faz obras de prevenção e convivên-
cia com a seca, beneficiando comunidades 
de 65 municípios. Com o objetivo de ofer-
tar água de qualidade, está em andamen-
to a instalação e acompanhamento de 100 
unidades de bombeamento, em mais de 90 
municípios do Estado. No município de Luzi-
lândia, concluiu-se a implantação de sistema 
de abastecimento de água.

As ações de assistência às pessoas 
atingidas por desastres naturais beneficia-
ram 49 mil famílias afligidas por estiagem 
ou por enchentes, em 38 municípios, com a 
distribuição de colchões, lençóis, cesta de 

alimentos, revistas informativas e operações 
com carros-pipas.

Na recomposição das áreas atingi-
das por desastres, o Governo atuou mais 
fortemente nos municípios de Nova Santa 
Rita, Simplício Mendes, Ribeira do Piauí, 
Brejo do Piauí, Canto do Buriti, Flores do 
Piauí, Itaueiras, Pajeú, Pavussu e Concei-
ção do Canindé.

A atuação do Corpo de Bombeiros 
Militar se expande, em face da descentra-
lização de suas atividades para municípios 
do interior do Estado. Houve obras de me-
lhoria e reequipamento das instalações fí-
sicas. Assim, é possível um serviço mais 
eficiente na prevenção e extinção de incên-
dios, busca e salvamento, além das visto-
rias e perícias.

Em 2008, foi inaugurado o Centro de 
Treinamento do Corpo de Bombeiros Mili-
tar do Piauí, equipado com piscina, torre 

DIGNIDADE: coral de detentas do sistema prisional do Piauí se apresenta em festividades natalinas no Palácio de Karnak.
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e tanque de mergulho com seis metros de 

profundidade, plenamente adequado para 

treinamento físico e tático em resgate e sal-

vamento, tanto em espaços abertos como 

fechados, na água, em incêndio e em altu-

ra. O Centro está instalado na sede do Cor-

po de Bombeiros de Teresina, que também 

passou por reforma. 

Em Picos, Floriano e Parnaíba, estão 

em construção os quartéis, que vão ampliar 

a assistência dos Bombeiros a um número 

maior de cidadãos piauienses  residentes em 

centros urbanos cujo crescimento exigiu a 

sua implantação, e que servem de base para 

atuação em municípios do seu entorno.

O Governo reaparelhou as unidades 

dos Bombeiros. Foram adquiridos novos 

veículos – uma picape, veículo de pequeno 

porte e quatro lanchas – para uso em com-

bate a incêndio, busca, salvamento e res-

gate. Aos veículos, somam-se equipamen-

tos de proteção, respiração e mergulho, 

além da melhoria do sistema de comunica-

ção, com a aquisição de rádios portáteis e 

computadores.

A qualificação do pessoal configura-se 

numa necessidade constante para o apri-

moramento dos serviços prestados. Assim, 

em 2008 formaram-se 50 soldados bombei-

ros militares, habilitaram-se 20 sargentos, e  

foram aperfeiçoados outros 28 profissionais 

para um melhor cumprimento das atividades.

Nas atividades de vistoria e inspeção, 

foram realizados, em 2008, 4.446 atendi-

mentos, entre análises de projeto, vistorias 

e atividades de prevenção de incêndio. As 

ações de combate a incêndio totalizaram 

1.112 atendimentos.

AÇÃO HUMANA: um bom serviço de segurança se faz com homens e mulheres motivados e bem treinados.
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DIREITOS HUMANOS, 
DIREITO DE TODOS

O Governo do Piauí considera que re-
conhecer e valorizar a dignidade e os direitos 
do cidadão é assegurar o bem-estar de toda 
a sociedade. Para isso, institucionalmente, 
coordena, define e executa políticas no âm-
bito dos direitos humanos, que assistem a 
vários grupos sociais, a partir de dimensões 
como geração e gênero. A cidadania plena 
se dá a partir da criação  de espaços nos 
quais o indivíduo pode desenvolver as suas 
habilidades e competências, em situação de 
igualdade de oportunidade, indistintamente. 

Nesse aspecto, a conscientização dos 
agentes envolvidos é essencial. Essa práti-
ca é bem ilustrada numa série de eventos, 
como as conferências e fóruns da juventude 
realizados em todo o Estado, que viabiliza-
ram espaços participativos para 800 mil jo-
vens entre 15 a 29 anos. Nessa estratégia de 
ampliação e democratização dos espaços 
de discussão das políticas públicas para a 
juventude, se promove a cidadania e se am-
plia a visão desse público específico para 
a necessidade de se 
construir uma socieda-
de mais justa e inclusiva.

A necessidade 

de inclusão e de respei-

to às diferenças faz com 

que o Governo apoie a 

iniciativas de combate à 

discriminação e de pro-

moção da diversidade, 

chamando atenção da 

sociedade para a garan-

tia dos direitos do público 

LGBT – formado por lés-

bicas, gays, bissexuais e 

transsexuais – através de 

campanhas e conferên-

cias realizadas nos municípios com mais de 50 
mil habitantes, além da consolidação e fortale-
cimento da política de enfrentamento a práti-
cas discriminatórias através do Centro de Refe-
rência Homossexual Raimundo Pereira (CRH).

O Governo prestou assistência a 
piauienses residentes na Capital Federal, em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, 
prestando-lhes ajuda de custo para trata-
mento de saúde e passagens de retorno ao 
nosso Estado.

O atendimento jurídico se amplia para 
atender às pessoas que recorrem ao Estado 
para obter assistência jurídica. O Programa 
Balcão de Direitos avança na sua atuação, 
chegando ao meio rural, assistindo assenta-
dos e acampados rurais, com atendimentos 
especializados, de modo a assegurar que não 
sejam ameaçados nem violados seus direitos 
fundamentais. Atualmente, são beneficiados 
com essa ação 2.200 assentados rurais. 

O Balcão de Direitos e a regionalização 
da Defensoria Pública interiorizam os servi-
ços de atendimento e assistência jurídica às 
pessoas que não podem pagar por serviços 
particulares de advocacia. Atualmente, os 

DEFENSORIA: a contratação de mais defensores públicos ampliou a garantia 
de direitos aos piauienses.
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serviços da Defensoria Pública chegam a 27 
municípios do Estado. 

O Governo adotou, ainda, a criação de 
Núcleos de Atendimentos, como uma estra-
tégia de ampliação dos serviços de assistên-
cia jurídica especializada. Para tanto, foram 
criados os Núcleos de Assistência Jurídica a 
Presos; de Defesa do Consumidor; de Me-
diação entre Consumidores e Fornecedores; 
e de Defesa da Criança e do Adolescente.

Através do Projeto Defensoria Itine-
rante e Cidadania Ativa, para a prestação de 
assistência jurídica integral e gratuita, foram 
realizados  mais de 4,8 mil atendimentos em 
todo o Estado no ano de 2008.

Essa difusão dos serviços para outras 
regiões do Estado só foi possível com a am-
pliação do número de defensores públicos. 
Em 2003, havia apenas 23 advogados para a 
defesa dos cidadãos sem posses. Em 2008, 
os defensores públicos somavam 72, poden-
do chegar a 92 em 2009.

PREVENÇÃO 
E COMBATE À 
VIOLÊNCIA

A Segurança Pública no Estado ganha 
mais eficiência a partir da reestruturação fí-
sica das unidades, dos serviços de inteli-
gência e melhoria dos sistemas de comuni-
cação das Polícias. A construção e reforma 
das unidades de segurança são aspectos 
fundamentais para a melhoria dos trabalhos 
da Polícia. Em 2008, foram concluídas as se-
guintes ações: conclusão da Delegacia mo-
delo popular (Corrente); recuperação da es-
trutura do 11° DP (Teresina); recuperação das 
redes do 1° e 2° DPs (Campo Maior); reforma 
da 3ª Companhia/3º Batalhão da Polícia Mi-
litar (Guadalupe); reforma das Delegacias de 
Polícia de Brasileira, Prata do Piauí e Ribei-
ro Gonçalves; reforma do 1° DP, da Delega-
cia da Mulher e do Instituto de Identificação 
(Parnaíba); e reforma do Hospital da Polícia 

DEFENSORIA: a contratação de mais defensores públicos ampliou a garantia 
de direitos aos piauienses.

ONDE O POVO ESTÁ: a ampliação da frota policial possibilitou maior presença e melhor desempenho da polícia.
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Militar (HPM), e do prédio da Central de Fla-
grantes, em Teresina.

O Governo executa a construção de 
delegacias Modelo Popular em 51 municípios 
do Piauí, através da ação de Modernização 
da Estrutura Física e Funcional das Unidades 
de Segurança: Acauã, Água Branca, Anísio 
de Abreu, Aroazes, Assunção do Piauí, Barro 
Duro, Bela Vista do Piauí, Beneditinos, Bo-
caina, Cajazeiras, Campo Alegre do Fidalgo, 
Campo Largo, Capitão de Campos, Capitão 
Gervásio Oliveira, Caraúbas do Piauí, Carida-
de do Piauí, Colônia do Gurguéia, Colônia do 
Piauí, Currais, Curralinhos, Dirceu Arcoverde, 
Dom Expedito Lopes, Dom Inocêncio, Eliseu 
Martins, Fronteiras, Ilha Grande, Jerumenha, 
João Costa, Joca Marques, Júlio Borges, 
Manoel Emídio, Miguel Alves, Miguel Leão, 
Mílton Brandão, Morro Cabeça no Tempo, 
Murici dos Portela, Nossa Senhora dos Re-
médios, Novo Santo Antônio, Olho d`Água do 

Piauí, Pajeú do Piauí, Parnaguá, Passagem 
Franca, Pavussu, Porto, Riacho Frio, Ribei-
ra do Piauí, São Gonçalo do Piauí, São Mi-
guel do Tapuio, Sigefredo Pacheco, Simplício 
Mendes e Uruçuí.

Na estratégia de repressão à crimi-
nalidade, o Governo fortaleceu o material 
de segurança em uso pelas polícias, com 
a aquisição de 400 pistolas, 500 coletes 
de proteção individual e 17.000 cartuchos 
de munição. Foram adquiridos, ainda, 200  
veículos: 26 picapes, 110 motocicletas, cinco 
quadriciclos, 58 veículos de pequeno porte e 
um caminhão.

O Governo investe ainda na capacida-
de dos núcleos de inteligência e investigati-
vos e em ações de Manutenção da Polícia 
Judiciária, da Polícia Técnica e Científica e 
reaparelhamento das Polícias Civil e Militar.

A estratégia de qualificação da força poli-
cial levou à formação e aperfeiçoamento técnico 

ANJOS DO ASFALTO: o DETRAN optou pelo diálogo e educação como forma de reduzir acidentes de trânsito.
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de 276 policiais em cursos de especialização de 
oficiais (35), habilitação de oficiais (33), aperfeiçoa- 
mento de sargentos (82), formação de sargentos 
(59) e a formação de cabos (67).

A Polícia piauiense atua para estar 
mais próxima da sociedade. Por isso, desde 
2007, já foram formadas 17 turmas do Curso 
Nacional de Promotor de Polícia Comunitá-
ria, com mais de 300 cidadãos capacitados 
para trabalhar com a filosofia do policiamen-
to comunitário. O Pelotão Mirim se configura 
numa outra política de interação com a so-
ciedade, atendendo mais de 4.000 crianças 
com idade entre 7 e 14 anos, em  41 pontos 
em Teresina e dois em Angical.

O resultado dos investimentos é visí-
vel a partir dos indicadores de segurança – 
apurados em todo o território nacional – que 
comprovam ser o Piauí um dos Estados me-
nos violentos da Federação e a sua Capital, 
Teresina, ser a segunda capital com menor 

taxa de homicídios por 100 mil habitantes 
na região Nordeste. No primeiro semestre 
de 2008, a Polícia Militar realizou 1.603 ope-
rações, 562 armas foram apreendidas, 321 
veículos roubados foram devolvidos aos pro-
prietários e mais de 550 mil pessoas foram 
abordadas, sendo que cerca de 9.500 con-
duzidas às delegacias especializadas.

Segurança no Trânsito

É conhecido por todos os inúmeros 
danos que a falta de segurança no trânsito 
tem trazido à sociedade, colocando muitas 
vidas em risco, tanto dos que dirigem seus 
veículos pelas vias públicas, quanto dos pe-
destres que por elas circulam. Preocupado 
com esta questão o Governo do Estado tem 
tomado medidas e investido recursos de 
modo a melhorar as condições do trânsito.

Em 2008, dando continuidade aos tra-

TRANSPORTE DE PRESOS: para dar mais segurança no traslado de presos foram adquiridas novas viaturas.
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balhos de educação no trânsito, várias campa-
nhas educativas foram realizadas, tais como:

• Projeto Anjo da Guarda, com equi-
pes de educadores visitando vários espa-
ços de lazer, para sensibilização do público 
quanto aos cuidados no trânsito, além de 
distribuição de material informativo.

• Ações educativas específicas por 
ocasião do Carnaval, com equipes formadas 
por educadores e jovens de ONGs que atua-
ram em bares, restaurantes, clubes e espa-
ços de lazer, nas cidades de Teresina, Luís 
Correia, Floriano, Barras e Água Branca, os 
maiores centros de folia carnavalesca.

• Programa de Formação de Condu-
tores – implantado desde 2006, o programa 
vem sendo executado com êxito, já tendo 
sido habilitadas mais de 3.000 pessoas.

• Certificado de Conduta Cidadã – en-
tregue ao pai, mãe ou responsável que conduz 
a criança com segurança no trânsito, realizado 
no período da Semana Nacional de Trânsito, 
nas Avenidas Frei Serafim com Miguel Rosa, 
Coelho de Resende e Pires de Castro.

• Projeto Educativo Caminho da Escola 

que tem como objetivo integrar alunos e profes-
sores num processo contínuo de aprendizagem, 
trabalhando o trânsito dentro da programação 
anual escolar. O projeto apresenta, ainda, a his-
tória em quadrinhos Caminho da Escola, cartilha 
educativa para professores trabalharem com as 
crianças durante todo o ano letivo.

• Projeto Sinal Aberto: Supere o Medo 
de Dirigir, que abrange a toda a população 
que procura o DETRAN para aulas teóricas, 
objetivando reduzir ou acabar com o medo 
de dirigir, bem como dos que sofreram aci-
dentes de trânsito, a retornar a tal atividade.

Além das campanhas educativas, foram 
feitas diversas obras objetivando a melhoria 
dos serviços: ampliação do depósito de veí-
culos apreendidos na capital, instalação de 
subestação de energia para as CIRETRANS 
de Luzilândia, Piripiri, Campo Maior e São Rai-
mundo Nonato, reformas de recuperação na 
estrutura das unidades de Bertolínia, Campo 
Maior, Água Branca, Uruçuí, Esperantina, Cor-
rente, Barras, Parnaíba, Paulistana e Oeiras, 
além da construção de uma nova sede para 
Simplício Mendes. 

MOBILIDADE: automóveis adquiridos para a Polícia Militar deram mais agilidade ao policiamento nas ruas.
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HABITAR PIAUÍ

O sonho de milhares de pessoas está 
se realizando. O Governo do Estado vem 
cumprindo um dos principais objetivos, que 
é resgatar uma dívida histórica com a popu-
lação de baixa renda, através da promoção 
e acesso à moradia digna e com qualidade, 
respeitando as peculiaridades regionais, para 
redução do déficit habitacional. 

O grande diferencial nesta gestão de-
mocrática é a participação social no proces-
so da política habitacional, em que se esta-
belece a relação entre Estado e sociedade. A 
adoção do sistema de cotas é considerada 
uma política prioritária no processo de distri-
buição das unidades habitacionais, valorizan-
do os segmentos vulneráveis da sociedade. 

Desta forma, o Piauí tem se destacado 
como o primeiro Estado a avançar na revisão 
do Plano Estadual de Habitação de Interesse 
Social (PEHIS), documento que norteia as di-
retrizes da política, priorizando as camadas 
mais vulneráveis, estabelecendo parcerias 
com os Governos Federal e Municipal, ONGs 
e movimentos sociais.

Para garantir rapidez e transparência 
ao processo, o Governo do Piauí adotou o 
sistema de sorteio de casas, como o realiza-
do para o conjunto Jacinta Andrade, que vem 
a ser o maior projeto habitacional do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento do Gover-
no Federal (PAC), com 4.300 unidades e pla-
nejado com toda infraestrutura necessária: 
mercado público, quadra de esportes, posto 
de saúde, escola, terminal de ônibus, creche, 
delegacia, saneamento básico, calçamento, 
centro cultural e de produção. O investimento 
previsto é de R$ 112,0 milhões, deste total, há 
R$ 5,6 milhões de contrapartida do Governo 
do Estado. 

No ano de 2008, milhares de casas fo-
ram contratadas e/ou construídas e licitadas 
em todo o Estado, através de convênios, prin-
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PROJETOS HABITACIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ – 2008

PROJETOS

HABITAÇÕES
VALOR 

CONTRATADO
(R$)

MUNICÍPIOS

TOTAL
EXECUTADO 

/ EM 
EXECUÇÃO

A 
INICIAR

Pró-Moradia 4.856 113 4.743 127.008.000,00 Teresina

Nova 

Teresina
527 174 353 15.000.000,00 Teresina

Semeando 

Moradias
1.302 378 924 7.879.000,00

Água Branca, Campo 

Maior, Cocal, Joaquim 

Pires, Nazária, Oeiras, São 

João do Piauí, São Pedro 

do Piauí, União e Teresina

FNHIS 705 - 705 10.405.835,00

Teresina, Cocal, Coivaras, 

Curralinhos, Floriano, 

Jacobina do Piauí, Jatobá 

do Piauí, Lagoa Alegre, 

Lagoa do Piauí, Parnaíba, 

Picos e Piripiri

COOPERHAF 256 256 - 1.536.000,00

Altos, Murici dos Portelas, 

União, São João do Arraial, 

José de Freitas e Palmeirais

SINTETRO 200 - 200 642.192,72 Teresina

Comerciários 800 - 800 1.500.000,00 Teresina

Pulverizado 31 31 - 428.914,75

Teresina (Cacimba Velha, 

Matadouro, Monte Castelo 

e Cerâmica Cil)

TOTAL 8.677 952 7.725 164.399.942,47  

FONTE: Agência de Desenvolv imento da Habitação (ADH)

cipalmente, com a Caixa Econômica Federal, 

sendo esta grande parceira do Governo do 

Piauí. Exemplo desses empreendimentos é o 

residencial Prado Júnior (Nova Teresina).

Além da ADH, órgãos como a EMGERPI 

e o CPCPR construíram unidades habitacionais 

através do Projeto Semeando Moradias, inves-

tindo um valor total de R$ 11,6 milhões.
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O Governo do Estado atuou, ainda, 
na recuperação, reforma e melhoria habita-
cional em diversos municípios, com recur-
sos próprios na ordem de R$ 6,4 milhões 
de reais, que resultaram em 435 casas. 

Com recursos provenientes do 

Orçamento Geral da União (OGU) es-
tão em construção 480 casas nas áreas 
atingidas pelas enchentes de 2008 nos 
municípios de Esperantina, Flores do 
Piauí, Gilbués, José de Freitas, Paes 
Landim e Pir ipir i.

OBRA GRANDIOSA: o sorteio das casas foi o passo inicial da maior obra de habitação do PAC, o Conjunto Jacinta Andrade.

CASA PRÓPRIA: o sonho de muitos piauienses é realizado pelo Governo do Estado.
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CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - SEMEANDO MORADIAS - 2008

CONCLUÍDAS

MUNICÍPIOS BENEFICIADOS
UNIDADES 
HABITACIONAIS 

VALOR APLICADO (R$)

Alegrete, Aroeira do Itaim, Caldeirão Grande, Campo 

Grande do Piauí, Caridade, Curralinhos, Dom Inocêncio, 

Francisco Macedo, Fronteiras, Jacobina, Jaicós, Landri 

Sales, Massapê do Piauí, Matias Olímpio, Monsenhor Gil, 

Morro do Chapéu, Novo Oriente do Piauí, Paquetá, Picos, 

Santo Antônio de Lisboa, São João da Varjota, São João 

do Arraial, Uruçuí e Vila Nova do Piauí

1.303 10.784.750,00

EM EXECUÇÃO

MUNICÍPIOS BENEFICIADOS
UNIDADES 
HABITACIONAIS 

VALOR APLICADO (R$)

Nazária e Teresina 338           890.778,00 

Fonte: Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (EMGERPI); Coordenadoria de Combate à Pobreza Rural (CCPR).

APOIO FEDERAL: casas construídas em Teresina com recursos da Caixa Econômica Federal.
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SANEAMENTO É 
QUALIDADE DE VIDA

A ação governamental na ampliação 
de sistemas de abastecimento de água, de 
tratamento de esgoto sanitário, do lixo e das 
melhorias sanitárias domiciliares tem impacto 
direto na redução da mortalidade por doen-
ças de veiculação hídrica, que atingem prin-
cipalmente as crianças. 

Por isso, o Governo do Piauí concentrou 
esforços no sentido de aumentar a oferta de 
água, em quantidade e qualidade, às popula-
ções da Capital e das sedes municipais. Em 
2008, foram concluídos mais de 49 mil metros 
de rede de distribuição de água e cerca de 15 
mil metros estão em execução, beneficiando a 
capital e mais nove municípios. A expansão da 
rede de distribuição aumentou em 5.460 novas 
ligações domiciliares, sendo que 906 ainda es-
tão em andamento.

Para garantir a operacionalização 
dos sistemas de ampliação da rede distri-
buidora, tornou-se necessário a execução 
de obras complementares, tanto no interior 
quanto na Capital. Com esse propósito, fo-
ram concluídos os seguintes serviços: me-
lhoria do setor da Estação de Tratamento 
de Água (ETA) IV, em Parnaíba; proteção da 
margem do rio Parnaíba junto ao comple-
xo de captação, em Parnaíba; elevação do 
Sistema de Abastecimento de Água (SAA), 
em Parnaíba; construção da ETA, em Be-
tânia do Piauí; substituição da rede de ci-
mento por amianto em 24.994 metros de 
rede, em Teresina; impermeabilização de 
reservatório de 400m³ na Vila Irmã Dulce, 
em Teresina; rebaixamento e substituição 
de ramais prediais, em Teresina.

Estão em andamento o remanejamen-
to de 210 metros de adutora na BR-316 e a 
implantação do distribuidor geral do SAA em 
conjuntos e vilas do Planalto Uruguai. 

O esgotamento sanitário tem como fina-
lidade garantir a saúde pública e a conservação 
do meio ambiente. O Governo do Estado, em 
parceria com a União e agentes financiadores 
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internos e externos, conseguiu avanços con-
sideráveis, sobretudo no atendimento desses 
serviços nos centros urbanos de grande porte.

O sistema de esgotamento sanitário 
está sendo implantado em Parnaíba por meio 
de dois projetos. O primeiro, contratado junto 
ao Prodetur-NE/II/Governo do Estado, encon-
tra-se com 48% do total executado, engloban-
do 16.580 metros de rede coletora, 1.600 liga-
ções domiciliares, serviços de tubulação com 
54% concluídos, 100% dos tubos adquiridos 
e iniciadas a Estação de Tratamento de Esgo-
to (ETE) e as estações elevatórias. Com a sua 
conclusão, a rede coletora atenderá a parte 
central do subsistema Norte. 

O segundo projeto foi viabilizado 
com recursos do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) e do Orçamento Ge-
ral da União (OGU). Está em fase inicial e já 
se executaram 7.149 metros de rede, com 
1.001 ligações domiciliares. Esse projeto 
beneficiará a população residente na área 
compreendida entre o Aeroporto e o Cen-
tro de Parnaíba. 

AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO  
DE ÁGUA - 2008

MUNICÍPIOS EXTENSÂO (m)

CONCLUÍDO

Amarante 3.000

Barro Duro 2.000

Ipiranga do Piauí 2.590

Jaicós 425

São Pedro do Piauí 5.790

Teresina 35.266

Subtotal 49.071

EM  EXECUÇÃO

Altos 2.500

Cabeceiras do Piauí 5.000

Guaribas 3.186

Regeneração 5.000

Subtotal 15.686

TOTAL 64.757

Fonte:  Águas e Esgotos do Piauí  SA. (AGESPISA)

ÁGUA TRATADA: o Governo do Piauí ampliou os sistemas de abastecimento em Parnaíba e em dezenas de outras cidades.
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA EM EXECUÇÃO - 2008

OBRA
VALOR TOTAL 
(R$)

VALOR APLICADO 
(R$)

EXTENSÃO 
(m)

LIGAÇÕES
BENEFICIÁRIOS 
(hab)

I - Implantação 

do Sistema de 

Esgotamento 

Sanitário 

10.962.150,00 5.200.000,00 33.000,00 7.500 30.000

II - Implantação e 

Melhoria do Sistema 

de Esgoto Sanitário 

15.884.075,00 547.417,62 95.247,00 17.343 70.000

TOTAL 26.846.225,00 5.747.417,62 128.247,00 24.843 100.000

Fonte: Águas e Esgotos do Piauí  SA. (AGESPISA).

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM EXECUÇÃO – 2008

MUNICÍPIO TIPO EXTENSÃO(m) Nº DE BENEFICIÁRIOS

Teresina
Implantação 6.395 1.917

Ampliação 8.856 4.456

TOTAL 15.251 6.373

Fonte:  Águas e Esgotos do Piauí  SA. (AGESPISA).

As duas obras, que beneficiaram apro-

ximadamente 80% da população de Parnaíba, 

contaram também com a parceria da Prefeitu-

ra Municipal, que cedeu os terrenos para cons-

trução das Estações de Tratamento.

Em Teresina, a canalização de esgoto 

está sendo implantada no Tancredo Neves 

e ampliada na área hospitalar e zona Norte 

e, ainda, no entorno do Parque Poticaba-

na. Nesse conjunto de obras, estima-se a 

construção de 15.251 metros de canaliza-

ção, 1.208 ligações novas e atendimento a 

um público de 6.373 pessoas. 

A institucionalização do Consórcio 

Regional de Saneamento do Sul do Piauí 

(Coresa) constitui uma estratégia de co-

operação entre o Estado do Piauí e 36 mu-

nicípios da região Sul, dos quais 34 estão 

associados, com a finalidade de comparti-

lhar o poder decisório e, também, para que 

os serviços municipais obtenham econo-

mia de escala necessária à sua sustentabi-

lidade, melhorando a qualidade no abaste-

cimento de água. 

Os primeiros resultados dessa co-

operação são os seguintes: 

• Conclusão das ampliações e me-

lhorias dos Sistemas de Abastecimento de 

Água (SAAs) de Júlio Borges e Morro Ca-

beça no Tempo.
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• Iniciadas as obras da ampliação e 
melhoria do SAA de Alvorada do Gurguéia.

• Em execução, a construção da 
sede do CORESA – Bom Jesus.

As intervenções desse Governo não 
se limitam a levar benefícios às populações 
urbanas. Existe uma constante preocupa-
ção com a situação das comunidades ru-
rais, em que as condições de saneamento 
básico ainda são, em geral, insatisfatórias, 
provocando, com frequência, doenças vei-
culadas à água de má qualidade. 

Nesse contexto, merece destacar as 
seguintes obras finalizadas:

• Implantação de sistemas de abas-
tecimento de água na zona rural de Passa-
gem Franca do Piauí, Currais, Santa Luz, 

SIMPLES E EFICIENTE: sistemas simplificados de abastecimento levaram água a comunidades rurais.

Alegrete do Piauí, José de Freitas e União.
• Aquisição e instalação de equipa-

mentos hidráulicos e acessórios e infraes-
trutura de abastecimento de água na zona 
rural de Novo Oriente, São Miguel do Fidal-
go, Barreiras do Piauí, Campinas do Piauí, 
Itainópolis, Paes Landim, Socorro do Piauí 
e Cajazeiras do Piauí.

• Construção de 43 módulos sanitá-
rios na zona rural de Gilbués.

Atualmente, estão em andamento:
• Ampliação da rede de abasteci-

mento de água – Parnaguá.
• Ampliação do Sistema de Abaste-

cimento de Água Simplificado – Murici dos 
Portelas.

• Ampliação de galeria – Cristino 
Castro.
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• Ampliação de SAAs, em comunida-
des de Corrente.

• Implantação de rede de abasteci-
mento de água na cidade de Santa Cruz do 
Piauí.

• Ampliação do SAA em povoados 
de São João da Fronteira.

• Aquisição e instalação de equi-
pamentos hidráulicos e infraestrutura de 
abastecimento de água na zona rural de 
Socorro do Piauí.

• Serviços de drenagem urbana, no 
bairro Barreirão – Oeiras.

O Fundo Estadual de Combate à 
Pobreza (FECOP), constituído com recur-
sos do Tesouro Estadual, teve, em 2008, 
um ano de grandes realizações. Através 
dele estão em construção 13 sistemas de 

abastecimento d’água, que atenderão dire-
tamente 575 domicílios, beneficiando uma 
população estimada em 2.875 pessoas, em 
comunidades rurais de Antônio Almeida, 
Capitão de Campos, Jatobá do Piauí, La-
goa do São Francisco, Oeiras, Pio IX, Piripi-
ri, São João da Varjota e Valença do Piauí. 

Desde o ano de 2003, preocupado 
com a situação de sofrimento da popula-
ção rural de baixa renda do semiárido, o 
Governo tem feito intervenções diretas e 
em parceria com outros agentes governa-
mentais e não governamentais, para a con-
vivência com as adversidades climáticas, 
de modo a garantir melhor qualidade de 
vida ao nosso povo. Por isso, há um apoio 
sistemático à construção de cisternas. 

No ano de 2008, foram construí-

EXPANSÃO: redes de água e esgoto foram ampliadas em Teresina e diversas outras cidades do Estado.
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CISTERNAS: obras simples, mas fundamentais para a segurança hídrica de milhares de piauienses.

das 929 cisternas, que se agregam a ou-
tras 5.983 já entregues, totalizando 6.912 
unidades no âmbito do Programa. Esses 
equipamentos de captação beneficiam di-
retamente a famílias espalhadas em 33 mu-
nicípios.

A estratégia de combate à pobreza 
rural continua a ter grande importância na 
mitigação das diversas situações restritivas, 
que, apesar de todos os esforços, ainda afli-
ge a população rural do Estado. Contando 
com aporte de recursos do Banco Mundial, 
contrapartida estadual e complementação 
das associações comunitárias, foram atendi-
das 1.163 famílias, em 14 municípios, sendo 
268 delas com abastecimento de água, 171 
com cisternas, 240 com fossas sépticas e 
484 com rede de energia elétrica.

Várias sedes municipais e comuni-
dades rurais da região semiárida piauien-
se estão sendo contempladas, através do 
Programa de Saúde e Saneamento Básico 
na Área Rural do Piauí (PROSAR-PI), com 
saneamento básico, envolvendo abasteci-

mento de água, esgotamento sanitário e 

atividades de educação sanitária e ambien-

tal. Essa estratégia de atendimento conta 

com recursos financeiros do Governo Ale-

mão – Banco KFW, do Ministério da Saúde 

e do Tesouro Estadual.

Em 2008, foram concluídos, atra-

vés do PROSAR-PI, sete sistemas de 

saneamento básico com abastecimento 

de água potável e evacuação de esgoto, 

atendendo a 792 domicílios, com a cons-

trução de 446 unidades sanitárias e fos-

sas sépticas, beneficiando 3.390 pesso-

as em Aroeira do Itaim, Inhuma, Picos e 

Valença do Piauí.

Estão em andamento mais quatro 

obras que deverão beneficiar 2.392 mora-

dias, com a conclusão de 716 unidades sa-

nitárias, levando mudanças nos hábitos de 

higiene de 11.960 moradores nas sedes de 

Lagoa do Sítio, Santa Cruz dos Milagres, 

Vera Mendes e na localidade Caldeirão do 

Luís, em São José do Piauí. 
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INFRAESTRUTURA 
E LOGÍSTICA PARA O
DESENVOLVIMENTO

O Programa de Infraestrutura e Lo-
gística para o Desenvolvimento, instituído 
no Plano Plurianual 2008-2011, engloba um 
amplo conjunto de ações executadas por 
vários órgãos públicos estaduais, com apoio 
do Governo Federal e de parcerias com as 
prefeituras municipais. Constitui-se num Pro-
grama estratégico, que comporta a execução 
da diversidade das demandas da população, 
com ações que devem resultar em mudan-
ças significativas nas suas condições de vida 
– nos meios urbano e rural.

Nesse sentido, em 2008, registrou-se 
a intervenção do Governo, levando melhorias 
aos municípios por meio de um conjunto de 
obras de infraestrutura em todos os Territó-
rios de Desenvolvimento.

Infraestrutura de Transporte

• Construção da estrada vicinal de 
Campo Maior ao limite dos municípios de 
Nossa Senhora de Nazaré e Boqueirão.

• Construção de bueiros nas cidades 
de Valença do Piauí e Piracuruca.

• Passagem molhada – São João da 
Varjota.

• Recuperação da estrada de Elesbão 
Veloso a Novo Oriente do Piauí.

• Implantação e recuperação de sinali-
zação horizontal e vertical nos municípios de 
Batalha a Piracuruca.

• Construção e recuperação de passa-
gens molhadas nos municípios de São João do 
Piauí, Caracol e São Lourenço do Piauí.

• Conclusão, recuperação e melhora-
mento, em revestimento primário, entre o povo-
ado Caititu e a sede do município de Madeiro.

• Implantação de rodovia, em revesti-
mento primário, ligando o assentamento São 
Pedro ao povoado Condessa, no município 
de Miguel Alves.

• Recuperação e melhoramento do reves-
timento primário do anel viário de Monsenhor Gil.
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• Em Piripiri, recuperação e melhora-
mento em revestimento, no trecho entre a  
BR-222/Povoado Beleza.

• Recuperação e melhoramento do re-
vestimento primário, no trecho que liga o po-
voado Riacho do Padre à sede do município 
de Padre Marcos.

• Recuperação e melhoramento do re- 
vestimento primário, no trecho entre  
PI-228/Povoado Santa Helena, no município 
de Francisco Santos.

Com o intuito de melhorar a qualida-
de dos serviços prestados aos usuários  dos 
serviços  de transporte rodoviário – através 
da ação de gerenciamento de terminais – foi 
reformado e melhorado o terminal rodoviário 

Lucídio Portella, com a revitalização da Pra-
ça dos Viajantes, que atende, diariamente, a 
1.700 pessoas, que embarcam e desembar-
cam na rodoviária da Capital.

Infraestrutura Urbana

O Governo do Estado considera que, 
sem uma série de equipamentos urbanos, 
a qualidade de vida da população pode ser 
comprometida. Daí, a cada ano, busca-se 
ampliar as estruturas, permitindo às pessoas 
usufruirem de mais saúde, educação, espor-
te e lazer.

O Governo do Estado implantou mais 
de 257.850 mil metros quadrados de pavi-

NOVOS CAMINHOS: o Governo manteve um ritmo acelerado na construção e asfaltamento de estradas por todo o Piauí.
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mentação em paralelepípedo, nos seguintes 
municípios: Acauã, Alegrete do Piauí, Alto 
Longá, Anísio de Abreu, Aroazes, Bela Vista 
do Piauí, Bocaina, Cajazeiras do Piauí, Cam-
po Grande do Piauí, Campo Largo do Piauí, 
Capitão Gervásio Oliveira, Caracol, Cocal de 
Telha, Coivaras, Colônia do Gurguéia, Colô-
nia do Piauí, Conceição do Canindé, Curral 
Novo do Piauí, Demerval Lobão, Dirceu 
Arcoverde, Esperantina, Francinópolis, 
Francisco Ayres, Hugo Napoleão, Inhuma, 
Isaías Coelho, Jacobina do Piauí, Jardim 
do Mulato, Joaquim Pires, José de Frei-
tas, Juazeiro do Piauí, Júlio Borges, Lagoa 
Alegre do Piauí, Lagoa do São Francisco, 
Lagoa do Sítio, Lagoinha do Piauí, Landri 

Sales, Madeiro, Manoel Emídio, Marcolân-
dia, Massapê do Piauí, Matias Olímpio, 
Miguel Alves, Morro do Chapéu do Piauí, 
Murici dos Portela, Nossa Senhora de Na-
zaré, Nossa Senhora dos Remédios, Novo 
Oriente do Piauí, Padre Marcos, Paulistana, 
Pedro II, Regeneração, Riacho Frio, Ribeiro 
Gonçalves, Santa Cruz do Piauí, Santa Fi-
lomena, Santa Luz, Santana do Piauí, San-
to Inácio do Piauí, São Braz do Piauí, São 
João da Fronteira, São Julião, São Miguel 
do Fidalgo, Sebastião Leal, Sigefredo Pa-
checo, Simões, Simplício Mendes, Socorro 
do Piauí, Teresina e Várzea Grande

 Foram feitas, ainda, as seguintes 
obras:

PONTES: obras de arte em estradas estaduais e municipais deram maior trafegabilidade entre municípios e regiões do Piauí.
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• Pavimentação asfáltica em ruas nas 
cidades de Corrente, Floriano, Nazaré do 
Piauí e Guadalupe.

• Pavimentação poliédrica (paralelepí-
pedos) nos municípios de Lagoinha do Piauí, 
Demerval Lobão, Ipiranga do Piauí, Passa-
gem Franca, São Félix, São José do Piauí, 
Coronel José Dias, Várzea Grande, Pedro II e 
Piripiri (em execução).

• Construção de praças públicas em 
Isaías Coelho, Júlio Borges, Monte Alegre do 
Piauí, Avelino Lopes, Pedro Laurentino, São 
Francisco de Assis, Socorro do Piauí, Isaías 
Coelho, Teresina, Barras, Colônia do Gur-
guéia e Júlio Borges (em andamento).

• Reforma de praças nas cidades de 
São Pedro do Piauí, Bom Jesus, São João do 
Arraial, Hugo Napoleão e Pau d’Arco do Piauí.

• Construção de matadouros públi-
cos em Santana do Piauí, São José do Piauí, 
Simplício Mendes, Cajazeiras do Piauí, Aveli-
no Lopes, Campo Largo do Piauí, São Julião 
e São Braz do Piauí.

• Construção e reforma de mercados 
públicos em Agricolândia, Água Branca, 
Corrente, Demerval Lobão, Madeiro, Parnaí-
ba, Passagem Franca do Piauí, São José do 
Piauí, São Pedro do Piauí, São Lourenço do 
Piauí e Várzea Grande do Piauí.

• Reforma da Casa de Cultura – Corrente.
• Construção dos terminais rodoviários 

nos municípios de Amarante e Anísio de Abreu.
• Construção do Memorial Fome Zero 

– Guaribas.
• Construção de galpão no Parque de 

Exposição Agropecuária – Corrente.
• Reforma da Casa de Cultura de Piripiri.
• Construção de creche em Altos (em 

andamento).
• Construção do Mirante do Gritador – 

Pedro II.
• Reforma do Monumento do Jenipa-

po – Campo Maior.

• Construção de bueiros – Pimenteiras. 

Rede de Energia Elétrica

O Governo tem ampliado o acesso à 
energia elétrica em vários territórios do Es-
tado, nas zonas urbana e rural, entendendo 
que esse serviço público assegura melhores 
condições de vida e possibilidade de obten-
ção de mais informação e entretenimento. 
Assim, o Governo implantou e ampliou re-
des de distribuição de energia nos seguintes 
municípios: Agricolândia,  Barras, Betânia 
do Piauí, Bocaina, Campo Grande do Piauí, 
Campo Maior, Caraúbas do Piauí, Caxin-
gó, Curimatá, Currais, Curralinhos, Floriano, 
Francinópolis, Francisco Ayres, Francisco 
Santos, Itainópolis, Jaicós, Lagoa do Sítio, 
Marcolândia, Massapê do Piauí, Monsenhor 
Hipólito, Oeiras, Pio IX, Porto Alegre do Piauí, 
Queimada Nova, Redenção do Gurguéia, 
Riacho Frio, Santa Filomena, Santa Luz, San-
to Antônio de Lisboa, Santo Inácio do Piauí, 
São João da Fronteira, São João do Arraial, 
São José do Dívino, São Miguel da Baixa 
Grande, São Miguel do Fidalgo, Sebastião 
Leal, Sigefredo Pacheco, Simões e Teresina

Infraestrutura Hídrica

A política de disponibilização de água 
às populações urbana e rural no Estado pas-
sa por obras de grande, médio e pequeno 
porte e tem se ampliado a cada ano. 

Atualmente, a Barragem Tinguís tem 
40% das suas obras executadas e deverá, 
quando pronta, beneficiar moradores dos 
municípios de Brasileira, Piripiri, Piracuruca e 
Batalha. O investimento na obra – que inclui 
sistema de adutora – é de cerca de R$ 20 
milhões.

A Construção do Sistema Adutor e 
Poço do Marruá, com 57% executada, bene-



BALANÇO DE REALIZAÇÕES 2008 | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

82

ficiará, com água tratada, projetos de irrigação 
e piscicultura, contemplando a população rural 
dos municípios de Patos do Piauí, Jacobina, 
Caridade, Curral Novo e Simões.

Encontram-se em execução, ainda, 
obras de uma adutora na localidade Vere-
da, no município de São Raimundo Nonato; 
construção e ampliação de barragens, em 
São Raimundo Nonato, em Santo Antônio de 
Lisboa e em São Braz do Piauí; construção 
de açudes em Picos, João Costa e Simões; 
recuperação de açude e construção de san-
gradouros em São João do Arraial; e amplia-
ção da lagoa do município de Paquetá.

No ano de 2008, foram construídos 
açudes nos municípios de Pedro Laurentino, 

Miguel Alves, São Francisco de Assis do Piauí, 
Paes Landim, Paulistana e Elesbão Veloso.

Com a finalidade de ampliar a oferta 
hídrica do semiárido piauiense, o Estado vem 
construindo pequenas barragens, favorecendo 
as populações da zona rural dos municípios de 
Pimenteiras, Monsenhor Hipólito e Paes Lan-
dim. Também foram recuperados açudes e pe-
quenas barragens dos municípios de Campo 
Maior, Sigefredo Pacheco, Cajueiro da Praia, 
José de Freitas e Valença do Piauí.

Outras importantes estratégias adota-
das foram a perfuração e instalação de po-
ços tubulares em comunidades rurais, que se 
estenderam aos municípios de Alagoinha do 
Piauí, Amarante, Aroazes, Barreiras do Piauí, 

INFRAESTRUTURA URBANA: pavimentação e praças foram construídas com recursos estaduais em dezenas de municípios.
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Beneditinos, Cabeceiras do Piauí, Campinas 

do Piauí, Castelo do Piauí, Colônia do Piauí, 

Conceição do Canindé e Corrente, 

Na barragem de Castelo, projetos do 

Estudo da Sustentabilidade Hídrica, Projeto 

Executivo e Estudo de Impacto Ambiental/

Relatório de Impacto no Meio Ambiente fo-

ram concluídos em 2008. Essa obra atende-

rá as populações de Juazeiro do Piauí, Cas-

telo do Piauí e municípios circunvizinhos.

GRANDEZA HÍDRICA: a barragem de Poço do Marruá vai levar água a cinco municípios do semiárido piauiense.
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As estradas vicinais são essenciais 
para o deslocamento de pessoas e da pro-
dução nos municípos. A fim de melhorar as 
condições de transporte nos diversos Ter-
ritórios de Desenvolvimento, o Governo do 
Estado – articulado com as administrações 
municipais – promoveu a recuperação de 
vias nos meios urbano e rural em Amarante,  
Bom Princípio, Campo Largo, Campo Maior, 
Caracol, Esperantina, Lagoa do Piauí, Mano-
el Emídio, Murici dos Portela, Novo Oriente 
do Piauí, Paes Landim, Pau d’Arco do Piauí, 
Porto, São Félix, São Francisco do Piauí, São 
João do Arraial, São João do Piauí,  Sigefre-
do Pacheco e Teresina 

INTEGRAÇÃO 
DA REDE RODOVIÁRIA

Em 2008, o Governo do Estado 
executou a recuperação, pavimentação e 
conservação da rede rodoviária municipal 
e respectivas estradas vicinais, visando à 
integração às redes rodoviárias estadual e 
federal, fortalecendo a interligação entre ci-
dades e povoados em todo o Estado, numa 
extensão de 320,3 quilômetros.

DESENVOLVIMENTO
DOS TRANSPORTES
E INTEGRAÇÃO 
MULTIMODAL

Os investimentos foram intensificados 
na área de transportes. As rodovias estadu-
ais receberam grande volume de recursos, 
o que colaborou para o desenvolvimento 
do Estado, através da diminuição do custo 
com transportes, bem como na atração de 
novos investimentos e geração de empregos 
nas regiões atendidas, além de proporcionar 
mais conforto e segurança no transporte de 
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PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA RODOVIÁRIA AOS MUNICÍPIOS - 2008

AÇÃO
EXTENSÃO (km) VALOR APLICADO (R$)

EM EXECUÇÃO CONCLUÍDO EM EXECUÇÃO CONCLUÍDO

Recuperação, 

terraplanagem, 

revestimento 

primário, e 

construção de 

bueiros

14,6 299,6 180.274,13 1.122.283,40 

Conservação - 6,1  - 6.000,80 

TOTAL GERAL 14,6 305,7 180.274,13 1.128.284,20 

Fonte:  Departamento de Estradas de Rodagem - DER-PI

passageiros e cargas.
Em 2008, foram concluídas obras 

de pavimentação asfáltica em 500,2 quilô-
metros de rodovias, com investimentos de  
R$ 26,2 milhões. O Governo intensificou a 
implantação de vias de acesso a municípios 
que antes não possuíam ligação asfáltica em 
seus eixos rodoviários.

Estão ainda em curso, a implantação e 
pavimentação de 985,92 quilômetros de ro-
dovias estaduais, contratados com recursos 
aplicados da ordem de R$ 27,2 milhões.

O Governo deu uma atenção especial 
à conservação da malha rodoviária já exis-
tente, atingindo uma extensão de 6.290 qui-
lômetros, com recursos aplicados da ordem 
de R$ 13,7 milhões.

Buscando a integração cada vez maior 
do Estado, o Governo investiu R$ 4,1 milhões 
na construção e recuperação de pontes, em 
diversos municípios e trechos rodoviários.  
Destaca-se a construção da ponte sobre o 
Rio Parnaíba, ligando as cidades de Uruçuí, 
no Piauí, a Benedito Leite, no Maranhão, com 
27,2% das obras executadas.

Parceria Público-Privada

Para diminuir a lacuna que existe en-
tre a demanda de serviços de infraestrutu-
ra e a capacidade para provê-los, o Estado 

brasileiro instituiu o Programa de Parcerias 
Público-Privada (PPP), como mecanismo 
facilitador da colaboração do setor priva-
do na prestação desses serviços, já tendo  
experiências exitosas na área.

Ao contrário das privatizações, nas 
quais o papel do Estado se limita, basica-
mente, à regulação e à supervisão das ativi-
dades desenvolvidas pelo setor privado, nos 
programas de PPP, o Estado assume a lide-
rança e busca alianças com o setor privado, 
para que este participe, em uma ou mais eta-
pas, de um processo de investimento. 

O Estado do Piauí já está preparado 
legalmente para o lançamento do seu pri-
meiro projeto. O Banco do Nordeste (BNB) 

ESTRADA VICINAL: o Governo realizou obras em diversos 
municípios do Estado.
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OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS - 2008
MUNICÍPIOS VALOR APLICADO (R$)

CONCLUÍDAS

São Miguel do Fidalgo, Campo Largo, Santa Luz, Jardim do Mulato, Ipiranga 
do Piauí, Piracuruca, São João da Serra, Juazeiro do Piauí, Nazaré do 
Piauí, Antônio Almeida, Campo Grande do Piauí, Cocal, Curralinhos, Nossa 
Senhora dos Remédios e São João da Canabrava

1.988.105,70

EM EXECUÇÃO

Francisco Santos, Batalha, Capitão Gervásio Oliveira, São Miguel do 
Fidalgo, Socorro do Piauí, Jacobina do Piauí, Wall Ferraz, Nossa Senhora 
dos Remédios, Caxingó, Coivaras, Vila Nova do Piauí, Santa Luz, Oeiras, 
São José do Peixe, Pio IX, Caraúbas do Piauí, São João da Serra, Inhuma, 
Simões, Uruçuí, Curralinhos, Palmeirais, São Braz do Piauí, Jerumenha, São 
João da Fronteira, Cajueiro da Praia, Currais, Riacho Frio, Coronel José Dias, 
Bonfim do Piauí, Simplício Mendes e Isaías Coelho

2.528.249,00

Fontes: Instituto de Desenvolvimento do Piauí (IDEPI); Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (EMGERPI) e Secretaria da Infraestrutura (SEINFRA).

viabilizou junto ao Ministério do Planejamento 
apoio técnico para o projeto-piloto

O projeto de PPP a ser desenvolvido 
é para pavimentar a Rodovia PI-397, co-
nhecida como Transcerrados, por onde já 
escoa parte significativa da safra de grãos 
do Estado. O Piauí expande a sua fronteira 
agrícola e, de acordo com os estudos pré-
vios, o asfaltamento da estrada e a sua ma-
nutenção em boas condições são funda-

mentais para redução dos custos de frete 
e garantia de competitividade da produção  
daquela região.

A modelagem de um projeto envolve 
a parte técnica (estudos de demanda, enge-
nharia, ambientais etc.), a parte econômico-
financeira (a financiabilidade do projeto, consi-
derando os seus custos, juros, prazos, tarifas 
a serem cobradas, impostos, modelo de ne-
gócio etc.) e a parte jurídica (edital e contratos).

AÇÃO PERMANENTE: centenas de quilômetros de rodovias são implantados para assegurar boa estrutura viária em toda 
a extensão do território piauiense.
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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RODOVIAS ESTADUAIS CONCLUÍDAS - 2008

RODOVIA TRECHO EXTENSÃO

PI - 144 São Raimundo Nonato / Caracol 88,0

PI - 213 Cocal / Divisa PI – CE 19,9

PI - 348 Km - 23 (Bocaina) / São João da Canabrava / São Luís do Piauí 15,5

PI - 375 Picos / Santana do Piauí 18,0

PI - 392 Bom Jesus / Currais 8,0

PI - 461 Jaicós / Massapê do Piauí 12,4

PI - 469 Valença do Piauí / Lagoa do Sítio 22,5

PI - 231 / 354 / 120
PI-231 - Entr. BR-343 / Santo Antônio dos Milagres; PI-354 - Entr. BR-343 / 
Olho d'Água do Piauí; PI-120 - Entr. BR-343 / Francisco Ayres

23,0

PI - 225 / 120
Entr. BR-316 / São Miguel da Baixa Grande / São Félix do Piauí / Santa Cruz 
dos Milagres; PI-120 - Entr. BR-316 / Novo Oriente do Piauí

79,0

PI - 232 Entr. BR-316 / Miguel Leão 17,5

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

PI - 229 Entr. BR-20 / Monsenhor Hipólito 18,0

PI - 236 Entr. BR-020 (Oeiras) / Tanque do Piauí / Várzea Grande 65,0

PI - 237 Entr. BR-316 / Aroazes 26,5

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

PI - 455 Entr. BR-316 / Alagoinha do Piauí 19,2

Acesso Entr. BR-135 / Campus da UFPI (Bom Jesus) 1,3

Acesso Entr. BR-135 / Redenção do Gurguéia 2,5

Acesso Entr. BR-343 / Regeneração 2,3

Ligação Marcolândia / Caldeirão Grande 13,0

Ligação BR-316 / Dom Expedito Lopes 1,1

Ligação Entr. PI-211 / Murici dos Portelas 8,0

Ligação
BR-343 (Água Branca) / São Pedro do Piauí; São Pedro do Piauí / Entr. BR-
343 (Angical do Piauí)

6,4

TOTAL 500,2

Fonte:  Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí  -  DER-PI.

Para coordenar o processo, foi criada uma 
Unidade de PPP, vinculada à Secretaria do Pla-
nejamento, que será responsável pela implanta-
ção e desenvolvimento do programa no Estado.

Metrô

Trabalhando para melhorar a eficiên-
cia e a qualidade do sistema metroviário, o 
Governo do Estado investiu R$ 14,0 milhões 
na reforma e recuperação das instalações de 
seis estações de passageiros, ao longo da 
Linha 1, e na reforma da via férrea do Ramal 

Itararé. A Linha 1 foi ampliada em 1,6 km, 
com a construção do Ramal Bandeira, além 
de serem realizadas a ampliação e as me-
lhorias nas instalações do galpão da oficina 
mecânica de manutenção. 

Ainda na Linha 1, para melhorar 
a segurança do tráfego ferroviário, fo-
ram feitas instalações de equipamentos 
de segurança em oito passagens de ní-
vel (cruzamento da linha férrea com vias 
onde trafegam carros e pedestres) e mais 
a sinalização de cinco desses cruzamen-
tos  no bairro Itararé.
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CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL - 2008

AÇÃO
EXTENSÃO (km) VALOR APLICADO (R$)

EM EXECUÇÃO CONCLUÍDO EM EXECUÇÃO CONCLUÍDO
Recuperação, conservação, 

terraplanagem e revestimento 

primário, bueiro e obra d’arte 

corrente (OAC)

167 986 1.166.049,76 7.092.851,23

Tapa-buraco 532 1.104 1.183.533,64 1.897.214,36

Roçado manual 134 3.282 76.991,61 1.216.163,00

Obras emergenciais (chuvas) - 85 - 1.018.738,71

TOTAL 833 5.457 2.426.575,01 11.224.967,30

 Fonte:  Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí  -  DER-PI.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RODOVIAS ESTADUAIS EM EXECUÇÃO - 2008

RODOVIA TRECHO EXTENSÃO

PI - 111 União / Lagoa Alegre 28,0

PI - 130 Palmeirais / Amarante 44,1

PI - 143 Entr. BR-020 / Conceição do Canindé / Jacobina do Piauí 103,0

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

PI - 236 Entr. PI-214 / Joca Marques / Madeiro 19,0

PI - 236 Regeneração/Tanque do Piauí 66,0

PI - 240 / 247 Marcos Parente / Antônio Almeida / Uruçuí 96,0

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

PI - 249 Paes Landim / Socorro do Piauí 32,0

PI - 255 Corrente / Parnaguá 74,0

PI - 260 Entr.BR-135 / Barreiras do Piauí 20,0

PI - 327 Açude Caldeirão / Povoado Banda / Estação de Piscicultura 2,7

PI - 331 Entr.BR-343 / Boqueirão do Piauí / Boa Hora 30,0

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

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

PI - 392 Entr. PI-247 (Ribeiro Gonçalves) / Baixa Grande do Ribeiro 30,0

PI - 411 Corrente / Riacho Frio 49,00

PI - 465 / 459
Entr.BR-20 / São João do Piauí / Campo Alegre do Fidalgo / Lagoa do 
Barro do Piauí / Queimada Nova

111,0

PI - 115 São Miguel do Tapuio / Assunção do Piauí 54,0

PI - 220 Entr. BR-343 / Jatobá do Piauí 44,0

PI - 130 Teresina / Palmeirais 81,0

TOTAL 985,92

 Fonte:  Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí  -  DER-PI.
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CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PONTES DAS RODOVIAS ESTADUAIS - 2008

AÇÃO QUANT.
VALOR APLICADO (R$)

MUNICÍPIOS
EM EXECUÇÃO CONCLUÍDO

Construção 
de Pontes de 
Concreto

11 2.889.425,57 504.685,42

São Miguel da Baixa 
Grande, Bom Jesus, 

Demerval Lobão, Luzilândia, 
Uruçuí, Landri Sales, São 

José do Peixe, Santa 
Filomena e Palmeirais

Construção 
de Pontes de 
Madeira

2 117.081,98 -
São Francisco de Assis do 

Piauí e Luzilândia

Recuperação 
de Pontes de 
Concreto

4 - 413.258,74

Porto/Campo Largo do 
Piauí, União, São João da 
Serra/Castelo do Piauí e 

Miguel Alves

Recuperação 
de Pontes de 
Madeira

2 - 107.065,56
Francisco Ayres/Arraial, 

Piripiri/Batalha

TOTAL 19 3.006.507,55 1.025.009,72  

Fontes: Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí  (DER-PI) ;  Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piaui  (EMGERPI) 

e Inst i tuto de Desenvolv imento do Piauí  ( IDEPI) .

INTEGRAÇÃO: de norte a sul, de leste a oeste, o Piauí 
segue por estradas asfaltadas e bem conservadas.

Novos Investimentos – 
Operações de Crédito

Com o cumprimento do Programa de 

Ajuste Fiscal (PAF), o Governo do Estado pôde 

pleitear financiamentos, a fim de realizar mais 

investimentos em estradas. Embora as rodo-

vias piauienses tenham apresentado uma signi- 

ficativa melhoria nos últimos anos, o Estado 

ainda carece de obras que deixem melhor e 

mais estruturado o sistema rodoviário, inte-

grando a outros sistemas de transporte. 

Nessa ótica, dois financiamentos na 

ordem de R$ 440,0 milhões estão sendo plei-

teados junto ao BNDES (R$ 250,0 milhões) e 

ao Banco do Brasil (R$ 190,0 milhões). Estas 

operações estão em fase adiantada de análi-

se e a contratação é prevista para o primeiro 

semestre de 2009.
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INCENTIVO À CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA

O Governo tem promovido o desen-
volvimento científico e tecnológico do Estado 
do Piauí, incentivando a ciência, tecnologia e 
inovação. Em 2008, foram concedidas e con-
tinuadas 205 bolsas à pesquisa científica e 
tecnológica.

As bolsas aos alunos da rede pública 
do Ensino Médio possibilitam o contato di-
reto com o mundo acadêmico universitário, 
despertando interesses e vocações para a 
área de pesquisa. As bolsas de nível su-
perior a pesquisadores proporcionam o de-
senvolvimento de técnicas e estudos que 
serão aplicados em atividades econômicas 
do Estado, a fim de impulsionar o seu de-
senvolvimento.

As bolsas para doutores residentes 
em Teresina buscam o desenvolvimento de 
pesquisas em instituições de ensino superior 
públicas no Estado, incrementando o quadro 
de pessoal e estimulando o desenvolvimento 
de pesquisas em seus laboratórios. 

PROJETOS E PESQUISAS: desenvolvimento 
de tecnologias que geram progresso econômico e social.
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NÚMERO DE BOLSAS DE ENSINO CONCEDIDAS – 2008

BOLSAS DE ENSINO ORIGEM QUANT. DE BOLSAS VALOR APLICADO (R$)

Ensino Médio FAPEPI 126 225.660,00

Nível Superior FAPEPI 25 51.800,00

Mestrado / Doutorado
FAPEPI/CAPES, RENOBIO  

e UESPI
32 306.484,00

Doutores Residentes FAPEPI 17 150.108,00

PPSUS FAPEPI 5 109.028,24

Total 205 843.080,24

Fonte:  Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí  (FAPEPI) .

O Governo mobilizou a população em 
torno de temas e atividades de Ciência e 
Tecnologia (C&T), promovendo a IV Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia, em parce-
ria com a FINEP (Financiadora de Estudos e 
Projetos) e o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Em 
paralelo, foi realizada, na cidade de Floriano, 

PROJETOS QUE FOMENTAM A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NO ESTADO DO PIAUÍ - 2008

PROJETOS RESULTADOS MUNICÍPIOS
VALOR 

APLICADO (R$)

BIODIESEL

Construção de miniusina para fabricação e análise 

de qualidade do Biodiesel de várias leguminosas.

Formação de dois mestres e orientação de três 

alunos de iniciação científica.

 Teresina – 

UFPI
225.134,50

Plantas Medicinais

Construção de laboratório para estudar a 

constituição química e atividade farmacológica de 

plantas medicinais do Estado do Piauí.  

Contribuição para o desenvolvimento de 

medicamentos alternativos, eficazes e seguros. 

Aproveitamento racional dos recursos naturais da 

região.

 Teresina – 

UFPI
195.230,45

Agronegócio 

do Caju

Cinco cursos para o manejo da cultura do caju.  

Três seminários para a capacitação de produtores 

rurais e estudantes do curso de técnicas agrícolas 

no manejo do cajueiro anão precoce, em municípios 

produtores de caju no Piauí.

Teresina, 

Picos, 

Parnaíba 

e São 

Raimundo 

Nonato.

245.414,56

Fonte: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí  (FAPEPI) .

a II Piauitec – Feira de Ciência e Tecnologia 
do Piauí, em parceria com a FINEP, quando 
foram apresentados à comunidade avanços 
na área de tecnologia que contribuem para 
melhoria da qualidade de vida. Foram reali-
zadas, também, 26 Feiras de Ciência e Tec-
nologia de menor porte, em diversas regiões 
do Estado. 
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INTERMEDIAÇÃO 
E QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL

O Governo do Estado realizou, durante 
todo o ano de 2008, a captação de vagas de 
empregos e o encaminhamento de trabalha-
dores ao mercado de trabalho em todo o Es-
tado. Foram 28.408 trabalhadores inscritos e 
8.210 colocados no mercado de trabalho.

Através do Projeto Juventude Cida-
dã, o Governo do Estado qualificou 4.633 
jovens entre 16 e 24 anos, em 20 municí-
pios, tendo a inserção de 250 jovens no 
mercado de trabalho. 

Foi criada a Central do Trabalhador 
Autônomo, que cadastrou 460 trabalhado-
res com o leque de 724 ocupações. A Cen-
tral atendeu a 83 clientes, fornecendo-lhes 
mão-de-obra qualificada dos trabalhadores 
cadastrados.

EMPREGO: o SINE encaminhou e recolocou homens e 
mulheres piauienses de todas as idades no mercado de trabalho.
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ATENDIMENTOS PRESTADOS ATRAVÉS DO SINE-PI - 2008

TIPO DE ATENDIMENTO QUANTIDADE

Pessoas Inscritas 28.408

Vagas Captadas 11.560

Mão-de-Obra Convocada 18.034

Mão-de-Obra Encaminhada 20.107

Mão-de-Obra Colocada 8.210

Habilitados no Seguro-Desemprego 21.739

Atendidos no Seguro-Desemprego 41.774

Atendidos no Seguro-Desemprego Pescador 26.068

Emissão de Carteiras de Trabalho 30.175

Fonte: Sistema Nacional  de Emprego (SINE-PI)/Div isão de Intermediação (DINTE).

CARAÚBAS DO PIAUÍ: a emissão de carteiras de trabalho assegura aos jovens possibilidades de conseguir um emprego.
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DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL
E INCENTIVO AO 
EMPREENDEDORISMO

O Governo do Piauí tem atuado em 
diferentes áreas, buscando a criação de um 
ambiente favorável ao desenvolvimento eco-
nômico. Um dos mecanismos utilizados é a 
ampliação da concessão de benefícios fis-
cais estaduais às empresas que estejam em 
fase de implantação e de modernização, vi-
sando sempre a geração de mais empregos 
diretos e indiretos.

Foi dada atenção especial ao segmento 
do artesanato. O Governo promoveu 44 cursos 
(bordado, cestaria, trançado, arranjos florais, 
dentre outros) em Teresina e nos municípios de 
Batalha, Demerval Lobão, União, Miguel Alves, 
Oeiras, São João do Piauí e São Raimundo No-
nato, capacitando 895 pessoas.

O Governo do Piauí promoveu, divul-
gou e fomentou a produção artesanal do Es-
tado, com a participação em feiras e eventos, 
dentro e fora do Estado, que proporcionaram 
maior visibilidade aos produtos piauienses, 
tais como: CTI Nordeste/Recife; Feneart – 
Recife; Piauí/Sampa; Salão Internacional de 
Artesanato em Brasília; III Encontro de Arte-
sanato e Cultura do Maranhão; Salão de Arte 
Santeira; Casa Piauí Design; Piauí Art; Art 
Praia; Festival de Inverno de Pedro II; Cacha-
ça Fest; Festival de Oeiras; Pará Art; I Mos-
tra Nordeste; VIII Fórum de Governadores e 
II Reunião Conselho Deliberativo da Sudene.

Incentivo à Exportação

Em 2008, o Estado do Piauí acompa-
nhou o ritmo de crescimento do país em vo-
lume de vendas ao mercado exterior, uma vez 
que as exportações somaram US$ 136,7 mi-
lhões, com expansão de 141,75% em relação 
ao ano de 2007. Esse resultado fez com que o 
Estado alcançasse, pela primeira vez,  patamar 
de US$ 100,0 milhões no comércio exterior.
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INCENTIVOS FISCAIS ESTADUAIS - 2008

QUANT. DE

EMPRESAS

LOCALIZAÇÃO NATUREZA           Nº DE EMPREGOS
 INVESTIMENTOS 

ESTIMADOS (R$)
 CAPITAL  INTERIOR  IMPLANTAÇÃO  AMPLIAÇÃO  DIRETOS INDIRETOS   TOTAL

20 10 10 19 1 4.519 12.748 17.267 5.607.098.000,00

FONTE: Secretar ia de Desenvolv imento Econômico e Tecnológico (SEDET) /  Comissão de Incent ivos Fiscais.

Historicamente, os principais itens da 
pauta de exportação piauiense são produ-
tos primários. Mais uma vez, a soja liderou  
as exportações, com vendas totais de  
US$ 61,5 milhões, sendo um dos itens respon-
sáveis pela expansão dos últimos anos, segui-
da da cera de carnaúba, com vendas de US$ 
40,0 milhões.

O Governo do Estado realizou diversas 
ações ao longo de 2008, no intuito de fomentar, 
nas micro e pequenas empresas, a cultura ex-
portadora. Foi realizada a Caravana do Expor-
tador, no município de São Raimundo Nonato, 
onde se prestaram atendimentos a pequenos 
e médios empresários locais, sendo realizadas 
palestras sobre Políticas e Ações do Comércio 
Exterior, Instrumentos de Apoio e Estímulo às 
Exportações e Mecanismos de Financiamento 
ao Comércio Exterior.

Em parceria com a Secretaria de Co-
mércio Exterior (Secex), o Governo do Estado 
realizou o 128º Encontro de Comércio Exte-
rior (Encomex) que reuniu 600 pessoas, entre 
empresários, técnicos, gestores e estudantes, 
estimulando uma maior participação da eco-
nomia do Estado no mercado internacional e 
fomentando as exportações, através da difu-
são de conhecimento acerca do mercado ex-
terior e das exigências para exportações.

Zona de Processamento 
de Exportação

As Zonas de Processamento de Ex-
portação (ZPEs) são distritos industriais 
onde as empresas nelas localizadas ope-
ram com isenção de impostos e liberdade 
cambial, com a condição de destinarem a 
maior parte de sua produção ao mercado 
externo. 

Quando localizadas em áreas menos 
desenvolvidas, buscam a promoção da re-
dução das desigualdades regionais, com o 
aumento das exportações e da entrada de 
divisas internacionais.

Incansável no seu projeto de de-
senvolvimento do Piauí, o Governo do 
Estado retomou a implantação e reloca-
lização da ZPE do município de Parna-
íba, autorizada desde o ano de 1988, 
mas, paralisada devido às restrições da 
legislação anterior, corrigida, agora, pela 
Lei nº 11.508/2007.  Assim, foi emitido 
decreto de desapropriação da área de 
348 hectares para implantação da ZPE, 
estando previstos para implantação da 
primeira etapa um investimento total de 
R$ 9,8 milhões, a serem aplicados na ela-
boração de projetos e estudos ambien-
tais, obras de construção, pavimentação 
e infraestrutura básica. 

Junto à retomada da ZPE de Parnaí-
ba, o Governo deu início à implantação da 
“ZPE do Nordeste” na região Sul do Estado, 
no município de Pavussu, área com enorme 
potencial econômico, tendo como principais 
riquezas a serem explorados as áreas de bio-
energia e minérios.  

INVESTIMENTO: o Governo do Estado deu incentivos 
fiscais a 20 empresas, que vão gerar milhares de empregos.
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DESENVOLVIMENTO 
DO TURISMO 
SUSTENTÁVEL

Como o turismo é um poderoso instru-
mento de desenvolvimento econômico e inclu-
são social, e em face do potencial turístico do 
Estado, o Governo dá prioridade à formação 
de adequada infraestrutura do Polo Costa do 
Delta, na Planície Litorânea. Foram e seguem 
sendo realizadas obras de melhoria dos aces-
sos (estradas e aeroporto), saneamento, urba-
nização de áreas turísticas, capacitação de re-
cursos humanos e promoção de toda a cadeia 
produtiva da atividade turística.

Com o mesmo vigor, investe em dois 
outros polos que se mostram promissores e 
potencialmente viáveis para alavancar o tu-
rismo no Estado: Teresina, com turismo de 
eventos e negócios, e o Polo das Origens, 
com turismo arqueológico, nas Serras da 
Capivara e das Confusões.

A infraestrutura de apoio ao turismo está 
relacionada à área de atuação de outros se-
tores da administração pública, demandando 
uma articulação intersetorial sistemática das 
esferas de Governo. No âmbito das ações rela-
cionadas à infraestrutura de apoio ao turismo, 
destacam-se os financiamentos concedidos 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimen-
to (BID) aos Programas Regionais de Desenvol-
vimento do Turismo (Prodetur-NE/II), em curso. 
Merece destaque, também, a aprovação pela 
Comissão de Financiamentos Externos, do Mi-
nistério da Fazenda, em junho de 2008, de um 
novo Programa de Desenvolvimento do Turis-
mo para o Estado, o Prodetur Nacional. 

A seguir, ações que colaboraram para 
o desenvolvimento turístico no Piauí no ano 
de 2008:

Projetos de Infraestrutura

• Melhoria do acesso ao Aeroporto 
Prefeito João Silva Filho, em Parnaíba: com 
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ampliação e reforço da pista para pouso de 
aeronaves de grande porte.

• Aeroporto de São Raimundo Nona-
to: a retomada da obra a um ritmo normal  
permitirá pousos e decolagens em meados 
de 2009.

• Reestruturação e melhoria das ro-
dovias que permitem o fluxo turístico do 
Piauí, Ceará e Maranhão, através da reabili-
tação e restauração dos seguintes trechos: 
PI-210 - Ilha Grande/Porto dos Tatus; PI-
315 – Entr. PI-116/Macapá e PI-315 – Entr. 
PI-116/ Coqueiro e o trecho PI-315 – Maca-
pá/BR-402/Camurupim, com verba de R$ 
8,4 milhões numa extensão total em execu-
ção, de 39,4 quilômetros, com recursos do 
Prodetur-NE/II.

• Implantação da rede de esgotamen-
to sanitário da cidade de Parnaíba.

• Construção das barracas e urbani-
zação da Orla de Atalaia, em Luís Correia: 
o projeto reordena o espaço de Atalaia, com 

a desativação das barracas existentes e a 
construção de 14 módulos, totalizando 28 
barracas novas e padronizadas, com melho-
res espaços, condições de higiene e dentro 
de uma visão espacial, em que serão priori-
zados os turistas e sua relação com o meio 
ambiente, possibilitando o aumento do fluxo 
turístico.

• Projeto de Controle Ambiental das 
Dunas da Lagoa do Portinho: tem como ob-
jetivo o controle gradativo do avanço natu-
ral dos sedimentos arenosos das dunas em 
direção à Lagoa, impedindo a redução do 
espelho d’água e a perda de valores paisa-
gísticos. A obra encontra-se em andamento, 
com investimento da ordem de R$ 1,2 mi-
lhão, com recursos do Prodetur-NE/II.

• Projeto de Sinalização Turística do 
Polo Costa do Delta: visa à identificação dos 
atrativos turísticos a serem explorados atra-
vés de placas de sinalização, de acordo com 
o Denatran o Guia de Sinalização Turística da 

TURISMO ARQUEOLÓGICO: o Piauí trabalha para que uma de suas grandes riquezas naturais encante o mundo.



BALANÇO DE REALIZAÇÕES 2008 | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

98

Embratur, fornecendo ao turista as informa-
ções necessárias e promovendo uma melho-
ria na exploração, conhecimento e informa-
ção acerca dos atrativos da região visitada. 
O projeto está concluído e a execução desse 
projeto ocorrerá em 2009, com recursos do 
Prodetur-NE/II.

• Projeto de Implantação do Apoio 
Turístico e Urbanização do Porto dos Tatus, 
em Ilha Grande: concluído o Projeto Execu-
tivo em 2008, a Secretaria de Infraestrutura 
deverá executar a obra em 2009, com re-
cursos do Prodetur-NE/II. O Projeto prevê 
um estacionamento, pier/atracadouro, um 
mirante e espaço de visitação e venda de 
artesanato.

• Reforma e ampliação do Centro de 
Convenções em Teresina: as obras devem 
ampliar a capacidade do auditório para 
1.180 assentos, criar sete auditórios, sa-
lões de convenções e apoio administrativo, 
com o objetivo de oferecer condições ne-

cessárias à realização de feiras, conferên-
cias e congressos, em espaço adequado e 
confortável. O projeto está em fase final de 
licitação,  com investimentos previstos no 
valor R$ 18,6 milhões.

Elaboração de Planos

• Base Cartográfica do Litoral: envolve 
os municípios de Ilha Grande, Luís Correia e 
Cajueiro da Praia e vai permitir a implantação 
de projeto-piloto de sistema de informações 
geográficas para turismo, através do treina-
mento de técnicos para o adequado planeja-
mento das alternativas turísticas da região. A 
ação encontra-se em fase final de execução, 
com previsão de entrega do produto final em 
fevereiro de 2009. 

• Plano Diretor de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos do Litoral: envolve os 
municípios de Parnaíba, Ilha Grande, Luís 
Correia e Cajueiro da Praia e vai direcio-

BELA ESTRADA: os acessos às praias foram melhorados e agora é crescente o número de visitantes ao litoral piauiense.
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nar as ações de gerenciamento do lixo, de 
forma a obter conformidade legal e técni-
ca, proporcionando melhoria da qualidade 
de vida dos cidadãos, respeito ao meio 
ambiente e manutenção de ruas limpas e 
bem cuidadas, trazendo reflexos positivos 
na imagem, perante os visitantes. O Plano 
está concluído e, após aprovação pelo Mi-
nistério do Turismo, o Estado deverá imple-
mentar as ações ali previstas.

• Plano Diretor Participativo: seu ob-
jetivo principal é definir o processo de de-
senvolvimento local, a partir dos aspectos 
políticos, sociais, econômicos, administrati-
vos, financeiros, turísticos e ambientais, que 
determinam sua evolução e contribuem para 
a ocupação de seu território. Estabelece o 
potencial do município, revelando uma leitura 
da realidade e dos objetivos e diretrizes es-
tratégicos para o desenvolvimento em bases 
sustentáveis. Realizaram-se Planos Diretores 
Participativos nos municípios turísticos da 

Rota das Emoções, Cajueiro da Praia e Ilha 
Grande, e encontra-se em execução O Plano 
Diretor Participativo de Luís Correia, com re-
cursos do Prodetur-NE/II.

• Plano de Fortalecimento da Capa-
cidade Municipal para a Gestão do Turismo 
nos Quatro Municípios do Polo Costa do Del-
ta: abrange os municípios de Luís Correia, 
Cajueiro da Praia, Ilha Grande e Parnaíba, 
tendo como campo de atuação as Gestões 
Administrativas, Fiscal, do Uso e da Ocu-
pação do Solo, Ambiental, do Turismo e de 
Serviço Municipal. O Projeto foi contratado 
pela Setur, com recursos do Prodetur-NE/II e 
encontra-se em elaboração.

• Elaboração e implementação do 
Plano de Ação do Programa de Fortaleci-
mento Institucional da Setur/Piemtur: ob-
jetiva a consolidação de um modelo de 
Gestão do Turismo Sustentável do Estado, 
não só para atender o ritmo das demandas 
turísticas, ultimamente incrementado pela 

DUNAS CONTIDAS: programas e projetos para contenção das dunas vão preservar áreas, como o espelho d’água do Portinho.
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consolidação do turismo nos Polos Cos-
ta do Delta, Teresina e das Origens, mas, 
sobretudo, para garantir melhor desempe-
nho e maior competitividade do turismo. O 
Plano foi elaborado em 2008 e deverá ser 
implementado em 2009, com recursos do 
Prodetur-NE/II.

Desenvolvimento de Projetos 
e Programas

• Programa de Regionalização do Tu-
rismo – O Programa de Regionalização do 
Turismo – Roteiros do Brasil amplia o foco 
do desenvolvimento da atividade turística no 
País. No Estado do Piauí, foram identificadas 
sete Regiões Turísticas: Polo Costa do Delta, 
Polo das Águas, Polo Aventura e Mistério, Te-
resina, Polo Histórico-Cultural, Polo das Ori-
gens e Polo das Nascentes. O projeto conta 
com ações de sensibilização e mobilização 
dos parceiros e com instalação de instân-
cias de governabilidade, através de oficinas 
que reuniram 140 participantes, capacita-
dos acerca dos procedimentos do Programa 
Nacional de Regionalização do Turismo. No 
período de agosto a dezembro de 2008, rea-
lizaram-se as primeiras ações para definição 

da gestão das regiões turísticas.
• Instalação e implementação da 

Agência de Desenvolvimento Regional Sus-
tentável (ADRS) – Vai operacionalizar as 
ações do consórcio entre os Estados do 
Piauí, Ceará e Maranhão, que visa ao desen-
volvimento integral da região, compreenden-
do os Lençóis Maranhenses, o Delta do Piauí 
e Jericoacoara.

• Projeto Viaja Piauí – interiorização 
das viagens de turismo no próprio Estado – 
A Associação Brasileira de Agências de Via-
gem (Abav/PI), em parceria com o Governo 
do Estado, quer enfatizar o turismo social 
como forma inovadora de fazer viagens que 
promovam a igualdade de oportunidades a 
todos os servidores públicos estaduais, sem 
discriminação. Dessa forma, o projeto espe-
ra promover a inclusão social, por meio do 
turismo, incentivando o servidor público es-
tadual a utilizar suas férias e/ou tempo livre 
em viagens pelo interior do Estado do Piauí. 
Esse Projeto conta com a participação de 
22 agências, com ofertas de roteiros e pa-
cotes de viagem para os principais destinos 
piauienses.

• Adequação ao Turismo da Central 
de Comercialização do Artesanato Mestre 

VIA AÉREA: estão adiantadas as obras do aeroporto de São Raimundo Nonato, que abrirá a Serra da Capivara para o mundo.



101

Dezinho – O artesanato piauiense tem se 
destacado nos últimos anos, tanto em nível 
nacional quanto internacional. A qualidade e 
a beleza das peças deram grande impulso à 
atividade e se constituem em excelente alter-
nativa de renda para um grande contingente 
de famílias. Forma-se, portanto, uma cadeia 
produtiva, culminando com o bom atendi-
mento ao turista e com o aumento nas ven-
das dos produtos. 

• Diagnóstico para o Programa de 
Qualificação Profisisonal e Empresarial no 
Polo Costa do Delta – Seu objetivo é identi-
ficar a demanda por qualificação profissional 
e empresarial dos municípios e, ainda, pros-
pectar as necessidades de qualificação pro-
fissional e empresarial, em decorrência dos 
investimentos no turismo da região. O Proje-
to encontra-se em fase final de elaboração, 
com recursos do Prodetur-NE/II e deverá ser 
implementado em 2009.

• Desenvolvimento do turismo sustentá-
vel nas regiões da Costa do Delta e Polo das 
Origens – Contempla ações para o desenvolvi-

BARRA GRANDE: a beleza, os ventos e o encantamento de uma praia que atrai cada vez mais pessoas.

mento de turismo integrado e sustentável, ca-
pazes de alterar positivamente os indicadores 
econômicos e sociais das duas áreas de maior 
potencial turístico no Piauí. A ideia do projeto 
é envolver as comunidades em atividades tu-
rísticas de bases sustentáveis. O projeto foca 
na educação, na postura pessoal, na melhoria 
dos serviços de alimentação e na valorização 
cultural, além da preservação dos patrimônios 
históricos, culturais e ambientais. Em fase de 
elaboração de convênio com a Eletrobrás, de-
verá ser desenvolvido em 2009.

• Projeto de Reestruturação Turística 
do Polo das Origens para a Melhoria da Quali-
dade do Receptivo Turístico – Prevê ações de 
melhoria da qualidade dos serviços da cadeia 
produtiva do turismo na região. Tal projeto é 
fundamental, porque, em julho de 2009, a ci-
dade de São Raimundo Nonato vai sediar o 
Congresso Internacional de Arte Rupestre da 
Federação Internacional de Organizações de 
Arte Rupestre (IFRAO) e Associação Brasileira 
de Arte Rupestre (ABAR), com a participação 
de cerca de 1.000 pessoas. 
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FORTALECIMENTO 
DOS ARRANJOS 
PRODUTIVOS

O cenário econômico do Piauí tem 
mudado nos últimos anos, influenciado for-
temente pelo acelerado processo de globali-
zação da economia. Diante dessas transfor-
mações, há a necessidade de se constituir 
um novo modelo de desenvolvimento da pro-
dução, que contemple crescimento social e 
econômico, por meio do aproveitamento das 
vocações regionais e locais, focado nas rela-
ções empresariais, na cooperação, nos pe-
quenos e microempreendimentos, bem como 
nas produções familiares e no acesso a no-
vos mercados. Nesta perspectiva, o Governo 
do Piauí trabalhou para o Fortalecimento dos 
Arranjos Produtivos Locais Agrícolas, atra-
vés da distribuição de sementes e mudas a 
agricultores familiares, considerando, princi-
palmente, a aptidão deles na exploração das 
referidas culturas e no uso da mão-de-obra 
familiar. Para isso, em 2008, foram adquiri-
das e distribuídas mais de 400 mil mudas de 
caju, 140 toneladas de sementes de milho, 
260 toneladas de sementes de feijão-caupi e 
60 toneladas de sementes de arroz.

O Governo do Estado atuou, ainda, 
no Fortalecimento das Cadeias Produtivas 
Locais de Aquicultura, Pecuária e Pesca, 
contemplando-as em vários aspectos: 
aquisição de equipamentos para o ma-
nejo de criação de peixes, beneficiando 
1.280 piscicultores em Piracurura e Bocai-
na; no desenvolvimento da caprinocultura 
e apicultura na região do Mesoararipe; e, 
também, investimento na área de apicultu-
ra, no município de Picos. Além disso, foi 
criado o centro gerador e difusor de tec-
nologia de produção em maricultura. No 
município de Jardim do Mulato, foram im-
plantados tanques-rede.
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ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E EXTENSÃO 
RURAL

A assistência técnica a agricultores 

familiares levou conhecimento a mais de 

177 mil agricultores e pecuaristas, com 

NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 2008

QUANTIDADES BENEFICIADOS

53.180 Agricultores em culturas de sequeiro

2.178 Agricultores em culturas irrigadas

3.141 Agricultores em culturas de vazante

76.538 Agricultores com distribuição de sementes

1.405 Apicultores

18.554 Avicultores

6.594 Bovinocultores

11.619 Caprinocultores

3.153 Suinocultores

1.343 Piscicultores

Fonte: Inst i tuto de Assistência Técnica de Extensão Rural  do Estado do Piauí  (EMATER).

orientações técnicas e gerenciais acerca 
do processamento, embalagem, armaze-
namento e comercialização da produção, 
de forma a agregar valor aos produtos e 
aumentar a competitividade no mercado. 
Esta postura do Governo tem se mostrado 
de grande valia para ampliar o rendimen-
to da atividade agropecuária, assim como 
para a melhoria da qualidade dos produtos 
agropecuários e agroindustriais, o que tem 
proporcionado o crescimento da renda fa-
miliar e a melhoria da qualidade de vida no 
campo.

DESENVOLVIMENTO 
DA AGRICULTURA 
FAMILIAR

O desenvolvimento sustentável na 
agricultura evidencia-se no aprimoramento 
humano, razão pela qual deve criar ocupa-
ções produtivas, dentro e fora dos limites da 
unidade de produção, gerar renda de forma 
desconcentrada e garantir o abastecimento, 
por meio da elevação da produtividade, da 

ASSISTÊNCIA: o Governo levou conhecimento e apoio a 
dezenas de milhares de produtores rurais.
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qualidade  dos alimentos e de sua diversifi-

cação. De outro modo, deve-se atentar para 

o uso adequado dos fatores de produção, 

não se permitindo a degradação ambiental e 

social, além de se buscar, constantemente, a 

redução das desigualdades interterritoriais e 

sociais. Neste contexto, a agricultura familiar 

é um segmento estratégico para recuperar e 

manter o emprego, redistribuir a renda e im-

pulsionar o crescimento do Estado.

Em 2008, o Programa Consolidação da 

Agricultura Familiar, do Ministério do Desen-

volvimento Agrário (MDA), em parceria com o 

Governo do Piauí, beneficiou 334 agricultores, 

ÁREA CULTIVADA E PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO ESTADO DO PIAUÍ - 2008/2009

CULTURAS Área (mil ha) Safra 08/09 ( mil t )

SOJA 257,4 764,5

ARROZ 141,8 212,0

MILHO (1ª e 2ª SAFRA) 290,9 258,9

FEIJÃO (1ª, 2ª e 3ª SAFRA) 238,0 65,8

ALGODÃO EM CAROÇO 11,0 37,4

TOTAL 1.317,1

FONTE: Companhia Nacional  de Abastecimento (CONAB) -  Janeiro/2009.

AGRICULTURA FAMILIAR: recursos na hora certa asseguram maior rendimento e cobertura de eventuais perdas.
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cuja renda familiar anual e patrimônio não ul-
trapassaram R$ 15 mil e R$ 30 mil, respectiva-
mente, com financiamentos de até R$ 40 mil, 
para aquisição de imóveis rurais e investimen-
tos em infraestrutura básica e produtiva. Para 
tanto, foram aplicados R$ 14 milhões.

De outro lado, o Estado atuou no De-
senvolvimento Sustentável da Agricultura Ir-
rigada, através do subsídio ao consumo de 
energia, que varia de 30 a 90%, em proprie-
dades de até 100 ha, e com investimentos 
em infraestrutura hídrica, o que permitiu o 
aumento da área irrigada e, por conseguinte, 
a elevação significativa da produtividade. 

Para o Fortalecimento da Agricultu-
ra Familiar, foram utilizados recursos do 
Garantia Safra e do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF). Na safra 2007/2008, 121 mu-
nicípios aderiram ao Programa Garantia 
Safra, estando 63.286 famílias cobertas 
pelo seguro, que lhes garantirá renda de 
R$ 550,00 em caso de perda de mais de 
50% da produção. A estimativa dos recur-
sos investidos em pagamento do seguro é 

da ordem de R$ 34,8 milhões.
O PRONAF apoia o desenvolvimen-

to rural sustentável com ações destinadas 
a aumentar a capacidade produtiva, gerar 
empregos e a elevar a renda da agricultura 
familiar. Na safra 2007/2008, o Piauí realizou 
47.851 contratos, totalizando um montante 
de R$118,4 milhões.

INCENTIVO AO 
AGRONEGÓCIO

A fim de impulsionar o agronegócio, o 
Governo do Estado promove ações de for-
talecimento do segmento, realizando feiras 
agropecuárias em diversos municípios, a 
exemplo de Floriano, Parnaíba, São João do 
Piauí, Corrente, Valença, Paulistana, Picos e 
Teresina, dentre outros. Nesta mesma ação, 
ainda, foram construídos matadouros em di-
versos municípios, tais como: Antônio Almei-
da, Lagoa do Barro, Isaías Coelho, Queima-
da Nova, Jaicós, Rio Grande do Piauí, além 
de outros 40 municípios.

CERRADO: o Governo mantém apoio nessa importante área de produção de grãos do Estado.
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Produção de Grãos 
nos Cerrados 

A produção de grãos no cerrado 

piauiense tem aumentado significativamente 

ano após ano. Em 2008, apenas o cultivo da 

soja, do arroz, do milho, do feijão e do algodão 

herbáceo  ocupou uma área de 332.853 hec-

tares, com uma produção de 1,097 milhão.

Percebe-se uma evolução da agricul-

tura nas áreas em que se utilizam modernas 

tecnologias, resultando em produtividade 

bem maior que naquelas em que os métodos 

de plantio, manejo da lavoura e colheita são 

os tradicionais.

A soja mantém a liderança de produ-

ção entre os grãos, seguida do milho, do ar-

roz, algodão e do feijão.

PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO - 2008

PROPOSTAS 

CONTRATADAS

NÚMERO DE 

FAMÍLIAS

ÁREA ADQUIRIDA 

(ha)

TOTAL GASTO COM 

AQUISIÇÃO DE 

TERRAS (RS)

INVESTIMENTO EM 

INFRAESTRUTURA

(RS)

TOTAL (RS)

44 1.295 26.896,00 6.023.124,53 13.341.197,70 19.364.322,23

Fonte: Coordenadoria de Crédi to Fundiár io (CCF).

SANIDADE ANIMAL: o Piauí avança com números robustos para tornar-se uma área livre da febre aftosa.
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Fortalecimento da Agricultura 
Familiar

O Programa Nacional de For ta le-
c imento da Agr icul tura Fami l iar (PRO-
NAF ) tem se consol idado como um 
imprescindíve l e fundamental instru-
mento de a lavancagem da produção  
agr ícola, ampl iando substancia lmente 
a produção da agr icul tura fami l iar.  Os 
recursos do PRONAF são dest inados 
a invest imento e custe io da produ-
ção agropecuár ia fami l iar e compõem 
o tr inômio acesso a terra, crédi to e 
assistência técnica. No ano agr ícola 
2007-2008, foram contratadas 47.851 
operações, que somaram recursos da 
ordem de R$ 118,4 mi lhões.

Castanha de Caju

O Piauí é o segundo maior produtor de 
caju do Brasil, ocupando uma área de 179 
mil hectares, com destaque para o território 
Vale do Guaribas, onde o município de Picos 
é referência.

A producão de caju e o beneficia-
mento da castanha têm tido um crescimen-
to considerável. Atualmente, são 20 agroin-
dústrias de beneficiamento da castanha de 
caju instaladas no Piauí, responsáveis pela 
produção de 56.223 toneladas, em 2008, 
com um aumento de 136,79% em relação à 
safra de 2007, gerando um valor exportado 
superior a cinco milhões de dólares, num 
setor que gera cerca de 30 mil empregos 
permanentes e 60 mil temporários.

PROJETOS PRODUTIVOS FINANCIADOS PELA CCPR – 2008

ESPECIFICAÇÃO N° SUBPROJETO
FAMÍLIAS 

BENEFICIADAS
VALOR (R$)

Piscicultura 01 24 90.034,16

Apicultura 04 92 330.155,90

Caprinocultura 04 71 310.328,43

Ovinocultura 01 54 80.880,75

Avicultura 01 22 62.670,96

Casa de Farinha 02 26 128.071,10

Total 13 289 1.002.141,30

Fonte:  Coordenadoria de Combate à Pobreza Rural  (CCPR).
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Apicultura

Em 2008, foram produzidas cerca  de 
duas mil toneladas de mel no Estado do Piauí, 
cujos valores de exportação foram, aproxima-
damente, de 5 milhões de dólares. A cada ano, 
o mel amplia a sua participação na pauta de 
exportação do Estado, graças ao processo 
de modernização de estrutura produtiva, que 
utilizando tecnologia de ponta e trabalhando 
com preocupação ecológica, agrega qualida-
de à produção, para atender às exigências dos 
mercados nacional e internacional.  

Esses avanços ampliam e consolidam a 
cadeia produtiva do mel. De maneira ilustrativa, 
temos a Central de Cooperativas Apícolas do Se-
miárido Brasileiro – a CASA APIS, localizada no 
município de Picos, que atende a cerca de 1.500 
apicultores de 34 municípios da região semiárida. 
Essa central  atua no processo agroindustrial, be-
neficiando, envasando e comercializando o mel, 
agregando valor ao produto direto na origem, di-
minuindo a ação dos atravessadores e aumen-
tando a renda dos produtores, principalmente da 
agricultura familiar.

DEFESA ANIMAL
E VEGETAL

A defesa sanitária animal, a preven-
ção, o combate e a erradicação de doenças 
e pragas das lavouras fazem parte da estra-
tégia do Governo para garantir o incremento 
da produção, bem como a adequada co-
mercialização dos produtos agropecuários 
piauienses dentro e fora do Estado e do País.

O Governo tem a clareza da longa ca-
minhada para alcançar tais objetivos, mas, 
também, a convicção de que o Piauí já deu 
grandes passos no sentido de superar estes 
desafios. Sendo assim, diversas ações vêm 
sendo implementadas em todo o Estado. 
Dentre essas, deve-se destacar o controle, 
sanidade, profilaxia, fiscalização e erradica-
ção dos diversos males que acometem nos-
sas culturas e rebanhos, objetivando a clas-
sificação do Estado como área livre de riscos 
para comercialização de seus produtos de 
origem animal e vegetal.

No controle da raiva em herbívoros, fo-
ram beneficiados 100.000 pecuaristas, com a 
vacinação de animais. 

Quanto ao controle e erradicação da bru-
celose e tuberculose animal, foram atendidos 802 
criadores, com mais de 15 mil animais vacinados, 
abrangendo 108 municípios. Na profilaxia e con-
trole às pragas vegetais, a atuação do Governo 
atingiu, em 2008, uma área de 79.752 hectares, 
beneficiando mais de 60 mil produtores.

 A fiscalização de agrotóxicos, que tem 
o objetivo de monitorar a comercialização, 
transporte, armazenamento e o destino final 
dos resíduos e embalagens, atuou em 2.767 
estabelecimentos, compreendendo proprieda-
des rurais e comerciantes em todo o Estado.

No que tange à sanidade avícola, foram 
assistidos mais de 150 mil criadores, com um 
plantel estimado em mais de dois milhões de 
aves vacinadas. Na sanidade de caprinos e 
ovinos, foram beneficiados 110 mil criadores, 

SEMIÁRIDO: pequenas barragens asseguraram maior 
produção e produtividade a pequenos agricultores.
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com 8.200 animais vacinados. No que se refe-
re aos equídeos e suídeos, as ações do Gover-
no beneficiaram 107.000 criadores.

A 11ª Campanha de Vacinação Contra a 
Febre Aftosa representa um esforço continua-
do e persistente para erradicar essa doença 
dos bovinos, que tanto tem criado embara-
ço ao crescimento da pecuária piauiense, já 
que existem restrições à comercialização dos 
nossos animais fora do Estado, pelo fato de o 
Piauí ainda estar na condição de área de risco 
desconhecido. Entretanto, na última campa-
nha, foram vacinados cerca de 1,38 milhão de 
animais de um total de 1,67 milhão, atingindo 
o índice de 82,46% do rebanho. Essa cober-
tura vacinal, aliada às medias normativas, de 
fiscalização e de ampliação dos escritórios da 
Agência de Defesa Agropecuário do Estado do 
Piauí (Adapi), por quase todos os municípios 
do Estado, em 2008, habilita o Piauí a requerer 
e conquistar a classificação de nosso territó-
rio como área de médio risco, em 2009, e, em 
muito breve, como zona livre da febre aftosa. 
Os procedimentos administrativos necessários 
para se alcançar esta meta já estão em avan-

çado estágio no Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento.

Outro mal que atormenta a vida de nos-
sos produtores é a sigatoka negra da bananei-
ra, doença que inibe severamente a produção 
e deprecia os frutos, causando duros prejuízos 
aos nossos agricultores. Buscando contribuir 
efetivamente para minimizar os efeitos desta 
enfermidade, o Governo cadastrou e orientou 
229 bananicultores e inspecionou, aproxima-
damente, 32,5 mil toneladas do fruto.

CONVIVÊNCIA 
COM O SEMIÁRIDO

A finalidade do Programa de Convi-
vência com o Semiárido é viabilizar alterna-
tivas de desenvolvimento sustentável para 
a região, com políticas públicas que consi-
derem as potencialidades e as limitações do 
seu ecossistema. A melhoria da qualidade de 
vida nessa região está relacionada com a in-
corporação de um novo jeito de se relacionar 
com o meio ambiente.

Em 2008, foi implantado o Comitê 
Gestor Estadual Um Mundo para Criança e 
Adolescente do Semiárido. Esta ação teve 
por finalidade contribuir para a mobilização, 
apoio e incentivo ao desenvolvimento de po-
líticas nas áreas de educação, saúde e assis-
tência social, nos municípios inscritos no selo 
Unicef – Município Aprovado.

O selo é o reconhecimento internacional 
de que o município pode conquistar, como re-
sultado dos seus esforços, a melhoria da qua-
lidade de vida de crianças e adolescentes. Em 
2008, 33 municípios do semiárido piauiense 
foram reconhecidos pela Organização das Na-
ções Unidas para a Infância por seus esforços 
em favor de uma vida melhor para seus mora-
dores com menos de 18 anos.

Outra ação de destaque, em 2008, foi 
a manutenção do banco de proteína, que tem 

PEQUENOS ANIMAIS: a assistência técnica também 
apoiou criadores de caprinos, ovinos e aves.
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por objetivo promover a alimentação suple-
mentar animal, no período de estiagem, com 
a utilização de plantas de alto valor protéico 
adaptadas à região, garantindo, desta forma, 
a melhoria da base alimentar dos rebanhos, o 
que resulta em desenvolvimento para o produ-
tor do semiárido. Este projeto está sendo exe-
cutado, inicialmente, em comunidades rurais 
dos municípios de Paulistana e Guaribas. 

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA E 
VIABILIZAÇÃO
ECONÔMICA DOS
ASSENTAMENTOS

A Regularização Fundiária é uma ação 
social e econômica que beneficia os agricul-
tores familiares, permitindo-lhes a legaliza-
ção da posse da terra, o que facilita o aces-
so ao crédito rural e à assistência técnica. 
Para viabilizar a aquisição e regularização de 
terras para trabalhadores rurais sem-terra, 
pequenos proprietários e jovens, o Governo 
atua na aquisição de áreas e implantação de 
infraestrutura básica nos assentamentos.

A ação Regularização Fundiária em 
Municípios Piauienses alcançou 20 municí-
pios do Território Entre Rios. O plano de tra-
balho, já aprovado pelo Ministério do Desen-
volvimento Agrário (MDA), dentro da ação de 
Regularização Fundiária e Cadastro Nacional 
de Imóveis, beneficiará 550 agricultores fami-
liares no Estado.

Em parceria com o Governo Federal, o 
Governo do Piauí, através da Coordenadoria 
do Crédito Fundiário, atendeu, em 2008, 1.295 
famílias, com a aquisição de 26.896 hectares 
de terra, distribuídos em 44 projetos de as-
sentamentos, nos quais foram aplicados mais 
de R$ 6 milhões, acrescidos de investimentos 
da ordem de 13,3 milhões em infraestrutura 
básica, como casas, energia elétrica, rede de 
abastecimento de água, estradas etc. 

Estão em construção 1.295 casas, 
com a perfuração de 42 poços tubulares 
para o sistema de abastecimento de água 
das residências e a implantação de 41 pro-
jetos de eletrificação rural, atendendo as mo-
radias com luz e fossas sépticas.

No que concerne ao Programa Nacio-
nal de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), na modalidade assentados, em 
2008, foram investidos mais de R$ 8,3 mi-
lhões, beneficiando 462 famílias no Piauí.

Outra linha de financiamento do crédito 
fundiário é o Consolidação da Agricultura Fa-
miliar (CAF), que, entre outubro de 2007 e de-
zembro de 2008, investiu, pelo Banco do Nor-
deste, mais de R$ 15 milhões e, pelo Banco do 
Brasil, mais de R$ 1,35 milhão, atendendo 539 
famílias em 72 municípios do Piauí. 

Outra forte e permanente vertente de atu-
ação do Governo do Estado são as ações de 
combate à pobreza rural.  São diversos projetos, 
anos a fio implantados em todo o Piauí, em ati-
vidades como piscicultura, apicultura, caprino-
cultura, ovinocultura, avicultura e agroindústrias 
diversas (casas de farinha, mini e pequenas in-
dústrias de beneficiamento de castanha, de arroz 
etc.). Em 2008, foram implantados mais 13 proje-
tos em sete municípios piauienses: Bocaina, Ca-
racol, Francisco Macedo, Manoel Emídio, Paulis-
tana, São Francisco de Assis e Valença do Piauí.

DOCE RESULTADO: a apicultura se consolida como um 
dos mais importantes Arranjos Produtivos Locais do Piauí.
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GESTÃO INTEGRADA 
DO MEIO AMBIENTE

A gestão ambiental é o principal meio 
de garantir que as atividades humanas sejam 
desenvolvidas dentro dos parâmetros de ra-
cionalidade ecológica, conjugando a viabili-
dade das atividades, a qualidade de vida da 
população, a gestão participativa e a susten-
tabilidade ambiental.  Para tanto, esforços 
de articulação institucional e de mobilização 
de agentes sociais são constantes, o que re-
afirma o compromisso de um gerenciamen-
to partilhado, como bem expressa o Plano 
Estadual de Recursos Hídricos, ora em ela-
boração, que segue fielmente o cronograma 
planejado e que deverá estar concluído em 
dezembro de 2009.

Apresentado em 2008, o Plano de Inte-
gração das Bacias Hidrográficas do Piauí faz 
o levantamento das potencialidades e restri-
ções da utilização das bacias hidrográficas 
do Estado do Piauí, associadas às deman-
das hídricas atuais e futuras, para usos múl-
tiplos. Nesse documento, incluiu-se o estudo 
de variantes e planejamento de intervenções, 
visando ao incremento da disponibilidade hí-
drica, e faz-se a indicação das medidas miti-
gadoras para redução da carga poluente, em 
função dos cenários de demandas projeta-
das para os usos múltiplos da água. 

Na bacia hidrográfica dos rios Canindé/
Piauí, o Estado apoia a composição e opera-
cionalização dos Comitês de Bacia Hidrográfi-
ca. O processo já foi iniciado em dois reserva-
tórios: Jenipapo (São João do Piauí) e Petrônio 
Portella (São Raimundo Nonato). Ainda nessa 
frente, foram criadas 10 Comissões Gestoras 
de Reservatórios de Médio e Grande Porte da 
Bacia Hidrográfica dos Rios Canindé/Piauí, que 
incluem 52 municípios dos territórios Vale do 
Canindé, Tabuleiros dos Rios Piauí e Itaueira, 
Serra da Capivara e Vale do Rio Guaribas. 

Na perspectiva do uso sustentável da 
água na região semiárida piauiense, o Progra-
ma Água Doce foi mantido, com a primeira uni-
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dade demonstrativa em fase final de implanta-
ção, no município de Vila Nova do Piauí.

Na barragem de Bocaina estão sendo 
implementados o Plano de Controle Ambien-
tal (PCA) e o Projeto Executivo do Sistema 
Adutor de Bocaina, que devem facilitar o 
acesso à água e melhoria da qualidade de 
vida de cerca de 38.000 habitantes dos mu-
nicípios que se beneficiam diretamente desta 
barragem: Bocaina, Santo Antônio de Lis-
boa, Francisco Santos, Monsenhor Hipólito, 
Alagoinha do Piauí, São Luís do Piauí, São 
João da Canabrava, São José do Piauí, San-
tana do Piauí e Sussuapara. 

Em articulação com o Prodetur-NE/II 
está em elaboração o Plano Diretor de Ge-
renciamento de Resíduos Sólidos do Polo 
Costa do Delta, que visa dotar as prefeituras 
municipais de instrumentos técnicos, legais e 
administrativos necessários à implantação e 
manutenção de um sistema regional de ges-
tão de resíduos sólidos. 

A Base Cartográfica dos Municípios de 
Luís Correia, Ilha Grande e Cajueiro da Praia está 

em implantação, com o objetivo de representar 
aspectos ambientais e sendo produzida com 
aplicação de métodos de transformação de su-
perfícies apoiados no referencial geodésico. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

As ações de educação ambiental são 
uma constante na política ambiental do Estado, 
nas quais se utilizam diversos instrumentos de 
sensibilização, mobilização e partilha de infor-

ZOOBOTÂNICO: reformas e melhorias oferecem aos animais e aos visitantes um parque muito mais agradável.

CONSERVAÇÃO: diversas ações ambientais tiveram como 
fundo a conservação de biomas.
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mações acerca do tema. Destacam-se, dentre 
outras ações: a realização de cursos, minicursos, 
seminários e palestras para diversos segmentos 
da sociedade; a manutenção de um calendário 
com datas de relevância ambiental, comemora-
dos com eventos de pequeno, médio e grande 
porte; a parceria estabelecida com outros entes 
federativos em Conferências Nacionais e Regio-
nais de Meio Ambiente, por considerar que a di-
fusão de informações e a partilha nas decisões 
é uma construção que tem grandes reflexos no 
presente e, certamente, no futuro; e a entrega da 
Medalha do Mérito Ambiental, que reconhece 
pessoas físicas e jurídicas que têm atuação efe-
tiva na busca de um mundo melhor, mais justo e 
solidário.

USO SUSTENTÁVEL 
DOS RECURSOS 
NATURAIS

A implantação de estruturas de con-
trole de vazão em poços jorrantes no Vale do 
Gurguéia é uma ação que tem continuidade, 
beneficiando as populações dos municípios de 
Santa Luz, Alvorada do Gurguéia, Colônia do 
Gurguéia, Bom Jesus e Cristino Castro. 

Em articulação com o Prodetur-NE/II e 
com o Banco do Nordeste (BNB), está em 

execução o Projeto de Controle Ambiental 
das Dunas da Lagoa do Portinho, que deve-
rá controlar o avanço natural dos sedimentos 
arenosos das dunas na direção da lagoa, o 
que vem causando soterramento da feição 
hídrica e perda de valores paisagísticos no 
litoral piauiense. 

Além disso, foram iniciados o Projeto 
de Fixação das Dunas de Ilha Grande, que 
objetiva controlar o avanço natural dos se-
dimentos arenosos das dunas na direção 
da cidade, e o Projeto Fixação de Areia em 
Atalaia e Coqueiro, com objetivo similar. 

Em Teresina, o Governo do Estado re-
alizou a adequação do Parque Zoobotânico 
ao uso de portadores de necessidades es-
peciais, garantindo-lhes acessibilidade no 
Parque. Também, implantou cercamento em 
todas as extensões laterais e na divisa com 
o rio Poti e construiu um novo muro na ex-
tensão frontal junto à avenida Kennedy. Tais 
obras foram realizadas com recursos do Te-
souro Estadual.

A preocupação com a manutenção 
e recuperação de equipamentos hidricos é 
uma constante. São obras de pequeno por-
te, mas de grande relevância socioambiental, 
que ajudam a reduzir problemas seculares 
em regiões cujo acesso à água nem sem-
pre é algo fácil. Nas barragens de Bocaina, 
Salinas e Petrônio Portella foram realizadas 
obras de recuperação hidromecânica das 
tomadas de água. Nas barragens Caldeirão, 
Pereiro, Beneditinos, Joana, Poços e Petrô-
nio Portella foram iniciadas as obras de recu-
peração dos maciços. 

Sob a vertente climática, já está em 
andamento o processo de aquisição, ins-
talação e operação de seis estações me-
teorológicas automáticas, a serem implan-
tadas nos municípios de Castelo do Piauí, 
Valença do Piauí, São Pedro do Piauí, 
Itaueira, Baixa Grande do Ribeiro e Monte 
Alegre do Piauí.

USO CORRETO: o Estado começa a discutir a efetivação 
dos Comitês de Bacias Hidrográficas. 
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O Sistema Adutor do Garrincho supre 
as necessidades hídricas de parte dos muni-
cípios previstos para serem atendidos em sua 
primeira etapa.  São Raimundo Nonato, Coronel 
José Dias, São Lourenço e Dirceu Arcoverde es-
tão sendo abastecidos regularmente. Todas as 
obras civis e montagens de equipamentos da 
segunda fase estão concluídas, faltando apenas 
a finalização da instalação e calibração da auto-
mação do sistema. 

RECUPERAÇÃO DE 
ÁREAS DEGRADADAS 
E COMBATE À 
DESERTIFICAÇÃO

Em 2008, o município de Gilbués foi 
palco de eventos e ações que visam a com-
bater o processo de desertificação, nessa 
área, que é a mais atingida no Estado do Piauí 
e onde está instalado o Núcleo de Pesquisa 
para Recuperação de Áreas Degradadas  e 
Combate à Desertificação (NUPERADE). 

Focando as diretrizes do Programa de 
Ação Estadual de Combate à Desertificação 
e Mitigação aos Efeitos da Seca, foi realizada 

uma oficina reunindo autoridades dos gover-
nos federal, estadual e municipal, estudantes e 
ambientalistas. No evento foram apresentadas 
as ações governamentais, tendo como meta 
estabelecer diretrizes e instrumentos legais e 
institucionais para formular e executar políticas 
públicas e investimentos privados nas Áreas 
Suscetíveis à Desertificação (ASD), no contexto 
da política de combate à desertificação e miti-
gação dos efeitos da seca e de promoção do 
desenvolvimento sustentável.

Através do NUPERADE foi possível rea-
lizar o projeto Microbacia I, do Riacho Sucuruiú 
Vaqueta/Gavião, desenvolvido no âmbito do Pro-
água/Semiárido, em 16 hectares, de 11 proprie-
dades, conciliando o emprego de técnicas am-
bientalmente adequadas e de baixo custo, com o 
aumento da produtividade. 

Para que as condições de pesquisa 
ensejadas pelo Núcleo fossem possíveis, o 
Governo realizou a ampliação da sua infra-
estrutura física, que contou com projeto de 
rede elétrica primária,  instalação de uma  
subestação área trifásica, construção de 
cerca e implantação de poço tubular com 
profundidade de 100 metros. Além da aquisi-
ção de móveis para a sede.

NUPERADE: em Gilbués, um núcleo de estudos está combatendo a degradação do solo e a desertificação.
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PROÁGUA

A finalidade do Proágua é fazer barra-
gens, açudes e adutoras para ampliar a oferta de 
água de boa qualidade no Nordeste. Também, 
visa promover uma gestão descentralizada e de-
mocrática das águas, para o aproveitamento de 
suas múltiplas finalidades, bem como a melhoria 
do abastecimento de água potável e o aproveita-
mento dos solos agricultáveis. 

Atendendo ao foco de  gestão de re-
cursos hídricos na programação do Proágua 
Nacional, foi desenvolvida a elaboração do 
Plano Estadual de Recursos Hídricos, im-
portante instrumento descentralizado e par-
ticipativo de gestão da Política Estadual de 
Recursos Hídricos, que vem a estabelecer 
princípios básicos e diretrizes para o planeja-
mento e controle adequado do uso da água 
no Estado. 

O plano propõe, dentre outros itens, 
a divisão do Estado em Unidades de Pla-
nejamento e Gestão dos Recursos Hídricos 
(UPGRH), que apresentem uma identidade 
regional sintetizada por características físi-

cas, socioculturais, econômicas, políticas e 
ecológicas; estabelecer critérios para a exe-
cução dos planos diretores de recursos hídri-
cos das bacias hidrográficas estaduais; ava-
liar a matriz institucional e legal interveniente 
na gestão dos recursos hídricos, dando ên-
fase à interação entre níveis de governo, bem 
como os setores de usuários, dentre outros. 

PROÁGUA: assegurar o acesso da população à água e trabalhar pela sua conservação é fundamental para o Governo.

NASCENTES: a conservação de nossos rios é pauta 
rotineira na ação ambiental do poder público.
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FORTALECIMENTO 
DAS RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS

Para ampliar as alternativas de ação do 
Governo em favor das reivindicações e an-
seios legítimos de grupos sociais específicos 
(sindicatos, empresas, associações de classe, 
ONGs etc.), afetados por determinadas políti-
cas públicas, o Estado do Piauí tem estrutu-
rada uma área de relacionamento institucional 
vinculada à Secretaria de Governo, que atua no 
âmbito do Estado e no Distrito Federal.

Em Brasília, a Superintendência de Re-
presentação do Piauí acompanha os pleitos 
de interesse do Estado e dos municípios, na 
solução de pendências de curto prazo, dis-
ponibilizando uma logística capaz de dar a 
celeridade necessária aos processos.

Apoia, também, iniciativas artísticas e 
culturais de divulgação das potencialidades 
do Piauí, em parceria com ONGs e organiza-
ções sociais, a exemplo da Feira Nação Piauí, 
que já se tornou uma tradição, e de outros 
eventos, como o “Piauí é Aqui no Coração do 
Brasil”, que, em 2008, reuniu cerca de 3.000 
piauienses que residem no Distrito Federal.

Outra importante ação é o apoio à po-
pulação de imigrantes piauienses em situação 
de vulnerabilidade social em Brasília, através 
de ajuda de custo para tratamento de saúde, 
como também, para retorno ao Estado daque-
les que não têm condições financeiras para tal.

MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

Dotar os órgãos do Estado de infraes-
trutura tecnológica e operacional adequadas 
é uma busca do Governo, desde 2003, atra-
vés do Programa de Modernização Admi-
nistrativa, que está sendo implementado em 
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toda a administração pública estadual, com 
grandes avanços na renovação do parque 
de informática e na aquisição de mobiliários 
modernos e de veículos novos, abrangendo 
também reformas na estrutura física das Se-
cretarias.   

Tendo o bem-estar do cidadão como 
foco principal de suas ações, o Governo, 
através da Secretaria da Administração, e 
com o apoio do Programa Nacional de Apoio 
à Modernização da Gestão e do Planejamen-
to dos Estados Brasileiros (PNAGE), elaborou 
e está implementando projeto de reestrutu-
ração do Espaço Cidadania, uma área de 
1.200m², que será toda reformada e devi-
damente equipada. O processo licitatório foi 
concluído e as obras deverão ser iniciadas 
no primeiro bimestre de 2009.

Os serviços oferecidos pelo Espaço  
Cidadania, que atendeu em média 250.000 
clientes no ano de 2008, contam com a par-
ceria de 20 órgãos estaduais, utilizando uma 

nova metodologia no atendimento, focada, 
principalmente, no alcance de melhores re-
sultados para o cidadão que procura os mais 
variados serviços. Esse avanço faz parte de 
um novo modelo de gestão e modernização 
das Centrais de Atendimento Integrado, a 
exemplo de outros Estados da Federação, e 
deverá se estender às outras cidades, como 
Parnaíba, Picos, Campo Maior, Floriano e 
Bom Jesus.

O seminário “Evolução das Centrais 
de Atendimento no Brasil: possibilidades e 
limites para o Estado do Piauí” forneceu sub-
sídios e orientações sobre um melhor atendi-
mento ao cidadão.   

Através do Programa de Moderni-
zação Administrativa foram reformados os 
Postos Fiscais de Sabiazal, Retiro e Ja-
carandá, no município de Parnaíba; o de 
Pontões, em Floriano; os Postos de Miguel 
Alves e de Mangueira, em Palmeirais, além 
dos Postos Fiscais da Tabuleta, dos Noivos 

SEMANA DO SERVIDOR: a valorização das pessoas que trabalham no serviço público é essencial para seu melhor desempenho.
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e da Sede da Secretaria da Fazenda, em 
Teresina. Ainda no âmbito da moderniza-
ção da área fiscal, mais duas Agências de 
Atendimento foram reformadas, nos mu-
nicípios de Teresina e Água Branca, além 
da aquisição de 16 veículos para os muni-
cípios de Teresina, Campo Maior, Oeiras, 
Parnaíba e São Raimundo Nonato.

Concursos Públicos

Esses avanços, no entanto, não se 
limitam ao aspecto físico e à estrutura tec-
nológica dos órgãos do Estado. Há uma 
mudança qualitativa, também, na cultura 
dos servidores, a partir de uma gestão que 
se preocupa com o clima organizacional, 
como pressuposto para um bom desempe-
nho das atividades e excelência na presta-
ção de serviços ao cidadão. 

Além de capacitação contínua, o Go-

verno está renovando o corpo de servidores, 
através de concursos públicos, dando uma 
nova dinâmica aos serviços. No ano de 2008, 
foram realizados dois concursos públicos 
para provimento de 4.235 vagas, distribuídas 
em vários cargos e órgãos do Estado, já ten-
do sido nomeados 2.311 dos aprovados.

Licitações

O Estado adotou e consolidou, como fer-
ramenta para seus processos licitatórios, o Pre-
gão e o Sistema de Registro de Preços (SRP), 
cuja sistemática moderna e segura tem propor-
cionado grande economia aos cofres do Estado, 
atendendo toda a administração pública estadual, 
além de órgãos ligados aos municípios e ao Go-
verno Federal, que aderiram ao sistema, como 
“carona”, num total de 195 entidades. Em 2008, 
a economia ao Estado pela utilização dessas fer-
ramentas foi da ordem de R$ 92, 2 milhões. 

ATENDIMENTO: servidor motivado, bem treinado e com salário em dia proporciona serviço público de qualidade.
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TRANSPARÊNCIA 
PARA O CIDADÃO

Uma das marcas do Governo do Piauí 
é a transparência de suas ações. É por 
isso que são reveladas em todo o território 
piauiense as ações governamentais imple-
mentadas, utilizando os meios de comunica-
ção como instrumento de divulgação, através 
de  campanhas institucionais e educativas de 
vários segmentos da administração pública 
estadual. 

Ampliando os canais já existentes, em 
2008, foi implantada a Rádio “Terrra Queri-
da”, tendo como proposta uma Rádio On-

line, hospedada no site do Governo do Esta-
do do Piauí – www.pi.gov.br. A Rádio “Terra 
Querida” é mais um meio de o cidadão ter 
acesso a informações sobre a atuação do 
Governo e aos serviços prestados pelo Es-
tado em cada município, além de música e 
programas culturais.

No âmbito da Gestão, o Projeto 

CCOM em Rede foi planejado para propor-
cionar uma rede de comunicação interna, 
melhorando, assim, os fluxos de informa-
ção, ao aproximar  servidores e gestores, 
facilitando a execução dos projetos e obje-
tivos da instituição. 

Com o objetivo  primordial de criar um 
canal de gestão participativa, em que os ci-
dadãos possam manifestar suas opiniões, 
através de reclamações, solicitações, de-
núncias, críticas, sugestões e elogios sobre 
a prestação dos serviços e a execução das 
políticas públicas, a Ouvidoria-Geral do Esta-
do (OGE) auxilia o Governo, por meio de fer-
ramentas de aferição das manifestações da 
população sobre as ações governamentais.

No exercício de 2008, foram desenvol-
vidos programas como: “Ouvindo o  Cidadão”, 
“Ouvidor Virtual”, “Ouvidor  Itinerante” e “Urna 
Ouvidora”, além de ações de capacitação da 
equipe, por meio de cursos e seminários, ten-
do como parceiros a Ouvidoria-Geral da União 
(OGU), ouvidorias públicas locais e de outros 
Estados e Instituições de ensino superior.

CURSOS REALIZADOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS – 2008

CURSO/ATIVIDADE Nº DE BENEFICIÁRIOS

CURSOS/SEMINÁRIOS 2.275

PROGRAMA ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE/ENSINO FUNDAMENTAL 65

SEMANA DO SERVIDOR 5.400

PROGRAMA SERVIDOR SAÚDE 1.545

FÓRUM DE GESTORES (PALESTRAS: ÉTICA NO SERVIÇO

PÚBLICO E RELAÇÕES INTERPESSOAIS) – 11 FÓRUNS
2.509

CURSINHOS POPULARES (PRÉ-VESTIBULAR) 170

TOTAL 12.004

Fonte: Secretaria da Administração (SEAD).
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Através do Alô Piauí – linha telefônica 
0800-280-5000, disponibilizada ao público 
das 8h às 18h, da Caixa Postal 131 e do fax  
3216-4473, foram protocoladas 1.056 mani-
festações, das quais mais da metade foram 
concluídas.

Na realização dos Fóruns  de Gesto-
res, evento ocorrido nos Territórios de De-
senvolvimento, nos anos de 2007 e 2008, foi 
lançado o  Programa Ouvidor Itinerante, ten-
do como finalidade receber manifestações 
sobre a prestação do serviço público nas 11 
regiões territoriais do Estado.

QUALIFICAÇÃO 
E VALORIZAÇÃO 
DO SERVIDOR

O Governo do Estado, para cumprir o 
seu papel de atender bem ao cidadão, inten-
sificou, no ano de 2008, atividades de quali-
ficação, capacitação e valorização dos servi-

dores públicos estaduais. Através da Escola 
de Governo do Estado do Piauí (EGEPI), fo-
ram realizados 34 cursos, com a participação 
de 12.004 servidores de todo o Estado, uma 
estratégia utilizada pela Administração Públi-
ca Estadual na busca pelo aperfeiçoamento 
contínuo da gestão pública e da prestação 
de serviços à sociedade. Dentre as principais 
ações para valorização do servidor em 2008, 
destacaram-se:

* Criação do Núcleo de Educação à 
Distância – O foco principal foi atingir o maior 
número de servidores qualificados nos mais 
diversos municípios do Piauí. Implantado em 
2008, esse núcleo teve um resultado satis-
fatório, quando, nos três primeiros cursos 
oferecidos, foram feitas 579 inscrições para 
essa modalidade de ensino.

* VI Semana do Servidor Público Estadu-
al – Teve como propósito valorizar os Servido-
res Públicos Estaduais, por meio de atividades 
culturais, esportivas e de lazer, possibilitando a 
elevação da autoestima e o exercício do servi-

QUALIFICAÇÃO: treinamento e capacitação têm sido uma constante ação do Governo em favor do servidor.
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ço público cidadão. Ocorreu entre os dias 18 e 
25 de Outubro de 2008, com diversos eventos 
para os servidores como: Dia de Lazer, Pas-
seios Turísticos, VIII Feira do Servidor Empre-
endedor, Homenagem ao Servidor Aposenta-
do, Seminário “Construindo Novos Valores no 
Serviço Público”, Festival de Talentos e Baile de 
Encerramento.

Ainda através desse Programa de Go-
verno, a Secretaria da Educação e Cultura 
do Estado do Piauí, buscando qualificar seus 
profissionais da educação em nível de espe-
cialização e mestrado, implementou a ação 
formação continuada – pós-graduação, na 
qual foram qualificados 110 professores, 23 
técnicos pedagógicos e oito técnicos admi-
nistrativos, favorecendo a consolidação do 
processo ensino-aprendizagem nas unida-
des do sistema de ensino. Foram qualifica-

dos, também, os gestores escolares de 17 
municípios do Piauí, uma ação do Governo 
do Estado direcionada ao aperfeiçoamento 
da gestão nas escolas públicas, com foco 
nas práticas gerenciais e melhoria na quali-
dade do ensino-aprendizagem, com a capa-
citação de 2.052 gestores.

Para promover a formação profissional 
dos servidores da Educação, o Governo do 
Estado, através do Pró-Funcionário, capaci-
tou 553 servidores, em 59 municípios do Es-
tado, uma ação em parceria com o CEFET, 
que ficou responsável pela distribuição do 
material didático. 

Também através do Programa, o 
Fundo de Previdência do Estado do Piauí 
promoveu a capacitação de 18 servidores 
em diversas áreas, como: Especialização 
em Direito Previdenciário, Curso de Legis-

TRANSPARÊNCIA: as ações de Governo estão todas na internet, que pode ser usada também para denunciar erros.
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lação Previdenciária, Curso de Orçamento 
Público, Curso de Gestão Pública e Cer-
tificação Profissional, Associação Nacio-
nal dos Bancos de Investimentos (ANBID). 
Com essa qualificação, os servidores, des-
se órgão, exerceram suas funções de for-
ma mais efetiva, proporcionando um me-
lhor atendimento aos usuários.

ASSISTÊNCIA 
À SAÚDE DO 
SERVIDOR

Buscando assistir de forma dife-
renciada à saúde do servidor público es-
tadual, o Governo do Estado, através do 
IAPEP, atendeu a 168.924 usuários no ano 
de 2008, através de uma rede credenciada 
de 675 prestadores de serviços. (Ver tabela 
abaixo)

O Plano Médico de Tratamento e 
Assistência (PLAMTA), por sua vez, foi 
acessado, no período de janeiro a outu-
bro de 2008, por 29.523 usuários, para 
internação hospitalar. A rede de atendi-
mento é formada por 746 estabelecimen-
tos credenciados.

DESENVOLVIMENTO 
DE TECNOLOGIAS 
DA INFORMAÇÃO

Por reconhecer a importância do 

Programa Desenvolvimento de Tecnologias 

da Informação na modernização, transpa-

rência e otimização da Administração Pú-

blica Estadual, o Governo do Estado tem 

impulsionado a utilização de ferramentas 

de Tecnologia da Informação (TI), através 

da aquisição de equipamentos, capacita-

ção, treinamento e aperfeiçoamento tec-

nológico, com a finalidade de promover a 

coordenação sistêmica e a integração en-

tre as ações dos vários órgãos estaduais 

nessa área.  

Dentre as principais ações voltadas 

para informatização dos órgãos estadu-

ais no exercício de 2008, destacaram-se: 

aquisição de equipamentos para a Agên-

cia de Tecnologia da Informação do Es-

tado do Piauí (ATI), onde estão incluídos: 

estações de trabalho, notebooks, servi-

dores, projetores e impressoras laser co-

lor; o desenvolvimento de sistemas para o  

Plamta e Iapep Saúde, com apoio técni-

NÚMERO DE ATENDIMENTOS PELO IAPEP – 2008

TIPO NÚMERO DE ATENDIMENTOS

CONSULTAS MÉDICAS 335.049

EXAMES 807.325

CONSULTAS ODONTOLÓGICAS 15.681

PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 82.661

Fonte: Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí (IAPEP).
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co do Softex-Recife; a execução do Plano 

Direitor de Tecnologia da Informação do 

Piauí (PDTI), que traça as diretrizes para 

área de Tecnologia da Informação (TI) no 

Estado, com cerca de 70% do diagnós-

tico nos 97 municípios; e a execução do 

Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), 

criado desde 2005, tendo como parâme-

tro a otimização da gestão de recursos 

humanos do Estado do Piauí.

Outra ação voltada para o Programa 

de Desenvolvimento de Tecnologias da In-

formação foi a Escola em Rede: Conexão 

com a Realidade, na qual foram capaci-

tados 245 técnicos da SEDUC e das 18 

Gerências Regionais de Educação, tendo 

como finalidade a realização do Censo da 

Educação Básica do ano letivo de 2009 no 

Sistema Educacenso. Em 2008, foi execu-

tada 70% dessa ação.

METROLOGIA 
LEGAL

O Governo do Estado realizou, em 2008, 
24.236 verificações de instrumentos de medida, 
fortalecendo a defesa dos direitos dos consu-
midores. Deste total, 8.651 foram feitas na ca-
pital, Teresina, e 15.585 foram realizadas no 
interior do Estado.  Houve fiscalização nos di-
versos setores da economia, como papelarias, 
supermercados e mercadinhos, lojas e postos 
de combustíveis, tanto na parte metrológica, de 
medida, quanto por avaliação da conformidade, 
no que se refere à qualidade dos produtos.

OUVINDO O CIDADÃO: a Ouvidoria-Geral do Piauí recebe queixas e sugestões para melhorar o serviço público.
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PLANEJAMENTO PARA 
O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

Dando continuidade ao processo de 
Planejamento Participativo Territorial, praticado 
desde 2003, e instituído, através da Lei Com-
plementar nº 87, de 22 de agosto de 2007, no 
exercício de 2008, ocorreram as Assembleias 
do Conselho Territorial de Desenvolvimento 
Sustentável em 11 Territórios, com os repre-
sentantes dos respectivos municípios, totali-
zando 298 lideranças municipais, resultando 
na implantação dos Conselhos Territoriais de 
Desenvolvimento Sustentável em todo Estado 
do Piauí. No período de março a outubro de 
2008, implementou-se essa ação em etapas, 
que compreenderam desde a capacitação da 
equipe técnica e dos grupos de apoio, até a 
execução dos eventos previstos, atendendo ao 
público específico de cada fase, a saber:

• Evento de Capacitação para os Faci-
litadores das Assembleias Municipais - Teve 
como foco a preparação das Comissões 
Provisórias dos Territórios e do Grupo Inte-
rinstitucional de Técnicos (GIT). Foram capa-
citadas 77 pessoas, entre técnicos e repre-
sentantes da sociedade civil.

• Assembleias Municipais – Foram rea-
lizadas nos 223 municípios, com participação 
de 7.243 pessoas, cuja finalidade principal foi 
escolher, democraticamente, os representan-
tes da sociedade civil organizada, de cada mu-
nicípio, para compor o Conselho de Desenvol-
vimento Territorial Sustentável (CTDS).

• Assembleias dos CDTSs – Acon-
teceram nos 11 Territórios, com os repre-
sentantes dos respectivos municípios, num 
total de 298 pessoas (de um universo de 
896), ou seja, 33,25%, com a seguinte pau-
ta: instalação do Conselho, priorização de 
ações para o Orçamento de 2009 e defi-
nição de representantes dos CTDSs para 
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o Conselho Estadual de Desenvolvimento 
Sustentável (CEDS).

• Assembleia de Instalação do CEDS – 
Fórum máximo de deliberação do processo de 
Planejamento Participativo, o CEDS é presidido 
pelo Governador do Estado e conta também com 
a participação de representantes do Legislativo, 
do Poder Judiciário, de 11 das Secretarias de Es-
tado, de 12 das Organizações da Sociedade Civil 
e 12 dos CTDSs, sendo seis da Sociedade Civil 
e seis do Poder Público. Nessa Assembleia, fo-
ram empossados os conselheiros e ratificadas as 
prioridades apontadas pelos CTDSs, que foram 
incorporadas à proposta orçamentária de 2009. 
A Assembleia foi finalizada com a aprovação do 
seu Regimento Interno.

As atividades desenvolvidas pelo Go-
verno do Estado para estruturação dos Con-
selhos, tendo como etapa inicial as Assem-
bleias Municipais, alcançaram os objetivos 
propostos, evidenciados pela aceitação das 
comunidades locais ao modelo participativo 

de elaboração do Planejamento do Estado, 
na qual a sociedade delibera, juntamente 
com o Governo, na definição de prioridades.

O Planejamento Participativo destaca 
o compromisso do Governo, demonstrado 
através do incentivo à participação efetiva 
dos vários segmentos da sociedade civil, de-
mocratizando a definição de prioridades das 
políticas públicas.

Estudos e Pesquisas

Para auxiliar o planejamento governa-
mental, o Estado conta com a expertise da 
Fundação Centro de Pesquisas Econômicas 
e Sociais do Piauí (Fundação Cepro), que, em 
2008, deu continuidade aos estudos e pesqui-
sas socioeconômicas, produzindo os seguin-
tes resultados:

• Estimativa do cálculo do PIB (esta-
dual e municipal), atividade de alcance pri-
mordial para que o Estado possa conhecer 

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO: o Governo vai  até a população para saber as prioridades na aplicação do dinheiro público.
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e avaliar o comportamento da dinâmica dos 
setores produtivos da economia.

• Pesquisa de Demanda Turística, reali-
zada em julho de 2008, nas cidades de Tere-
sina, Parnaíba, Luís Correia e São Raimundo 
Nonato, importante fonte de consulta para es-
tudantes e empresários do segmento turístico.

• Cadastro da Rede Hoteleira de Tere-
sina, com a maior contribuição direcionada 
ao trade turístico.

• Documento “Conjuntura Econômi-
ca”, com reconhecida importância para a  
realidade econômico-financeira do Estado.

Destacaram-se, ainda, no ano de 
2008, as seguintes atividades:

• Divulgação de forma sistemática do 
Índice de Preços ao Consumidor, gerando-
se, ao longo do período, 12 relatórios cons-
tantes das alterações nos preços praticados 
pelo comércio varejista e segmentos da pres-
tação de serviços, na cidade de Teresina.

• Acompanhamento dos preços dos 
combustíveis e derivados de petróleo, com 
atualização quinzenal.

•  Atualização do acervo informacio-
nal, mantendo a rotina de atualização nas 
áreas de índices econômicos e preços, pro-

dução agrícola e indicadores demográficos.
• Trabalho de mapeamento do trans-

porte interurbano e do fluxo de passageiros 
realizado no município de Picos e entorno, 
em convênio com a Secretaria Estadual de 
Transportes. 

• Atualização do Piauí em Números e 
do Diagnóstico Socioeconômico dos Mu-
nicípios, sempre na visão do acompanha-
mento dos dados estatísticos estruturais e 
conjunturais necessários ao entendimento 
da situação social e econômica do Estado 
do Piauí.

MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO 
DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS

O Governo vem trabalhando na oti-
mização dos sistemas de elaboração dos 
instrumentos legais de planejamento (PPA, 
LDO e LOA), dotando-os de uma lingua-
gem moderna, com acesso via web a to-
dos os órgãos demandantes, e a inclusão 
de ferramentas de interatividade, capazes 

PARTICIPAÇÃO POPULAR: a aplicação de recursos públicos é discutida diretamente pelas comunidades.
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de fornecer informações para avaliação 
permanente da ação governamental. O 
Plano Plurianual 2008-2011 contou com 
apoio dessa ferramenta na sua elaboração, 
a qual tem permitido o acompanhamento 
das ações no decorrer da execução orça-
mentária, bem como a avaliação do resul-
tado global da ação realizada.

Desenvolveu-se, ainda, um Sistema de 
Acompanhamento das Ações Governamentais, 
o SAG, que se propõe a formar um grande banco 
de dados, com o desafio de consolidar todas as 
ações, de todos os órgãos do Governo, permitin-
do o efetivo acompanhamento físico e financeiro. 
O SAG está sendo alimentado com as informa-
ções que se encontram espalhadas em outros 
sistemas do Governo e, atualmente, possui um 
cadastro com aproximadamente 10.000 ações. 
O Grupo Executivo de Assessoria Especial, cria-
do para acompanhamento das ações governa-
mentais, em conjunto com os gestores dos ór-
gãos executores dessas ações, está atualizando 

as informações já cadastradas.
Ainda dentro do escopo do Monito-

ramento e Avaliação de Políticas Públicas, o 
Governo conta com a especial atuação da 
Controladoria-Geral do Estado (CGE). Em 
2008, a CGE realizou 21 auditorias em órgãos 
da Administração Direta e Indireta, visando a 
aferir e avaliar o desempenho desses órgãos, 
como também melhorar a eficácia, eficiência 
e efetividade na utilização dos recursos pú-
blicos. Para fortalecer os Núcleos de Con-
trole Interno dos órgãos da Administração 
Estadual, buscando sempre a regularidade 
da aplicação dos recursos orçamentários, 
foi intensificado, em 2008, um trabalho de 
acompanhamento a esses órgãos, visando 
à melhoria da qualidade do gasto público. 
Foram, então, elaborados quatro Manuais de 
Procedimentos, realizados 22 cursos/pales-
tras, acompanhamento in loco do trabalho 
dos Núcleos de Controle, além de inúmeros 
atendimentos a servidores.

SATISFAÇÃO: quando o trabalho se volta para a maioria, a ação de Governo não apenas é correta, como também satisfatória. 
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GESTÃO FISCAL 
EFICIENTE

Com uma gestão fiscal assentada nos 
três pilares que nortearam a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal – planejamento, transparên-
cia e controle das contas públicas – o Gover-
no está dando sustentabilidade ao equilíbrio 
fiscal conquistado nos últimos anos, o que 
tem permitido o cumprimento integral dos 
compromissos financeiros assumidos junto 
aos mais diversos segmentos da sociedade 
(bancos, empresas, instituições públicas, 
prestadores de serviços, sevidores etc.).

Tem sido motivo de elogios pela Se-
cretaria do Tesouro Nacional (STN), ano após 
ano, a forma responsável com que este Go-
verno abraçou a necessidade de incrementar 
suas receitas e melhorar a qualidade do gas-
to, para que mais recursos fossem destina-
dos a investimentos e ao cumprimento das 
obrigações relativas à dívida pública.

Aliado ao integral cumprimento do 
Programa de Ajuste Fiscal e das obrigações 
constantes da Lei de Responsabilidade Fis-
cal, pode também ser citado, como exemplo 
concreto dos frutos desta forma de adminis-
trar, o calendário de pagamento dos servido-
res, que foi encurtado para o ano de 2009, 
com conclusão dos desembolsos salariais 
até o 5º dia útil do mês subsequente ao ven-
cido. As datas foram divulgadas previamente 
até o último mês do ano, para que os servi-
dores planejem suas despesas, sem incerte-
zas quanto ao recebimento dos salários. 

A arrecadação do ICMS, no ano de 
2008, representou cerca de 2,5 vezes o mon-
tante arrecadado em 2002, crescendo pro-
porcionalmente mais que o FPE, que é pau-
tado nos impostos federais. Isto mostra que 
o Estado está bem aparelhado e trabalhando 
com eficiência na arrecadação do seu princi-
pal tributo.

Com o mesmo foco no equilíbrio fiscal, 
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várias ações relacionadas ao Programa Ges-
tão Fiscal Eficiente foram implementadas em 
2008, conforme segue.    

Nota Fiscal Eletrônica – Implantada a 
partir de 1º de abril de 2008, a nota fiscal eletrô-
nica se tornou obrigatória para os fabricantes, 
distribuidores ou atacadistas de cigarros, assim 
como produtores, formuladores, importadores, 
distribuidores, transportadores e revendedores 
retalhistas de combustíveis líquidos. Com isso, 
o controle da circulação das mercadorias ficou 
mais eficiente, proporcionando um bom resul-
tado ao trabalho de fiscalização e arrecadação 
do ICMS.

SIAT – A Administração Tributária do 
Estado do Piauí ganhou mais um reforço 
com a implantação do Sistema Integrado 
de Administração Tributária (SIAT), cujo 
lançamento oficial aconteceu em janeiro de 
2008. O sistema, desenvolvido e adminis-
trado pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ), 
contou com o apoio da Secretaria da Fa-

zenda do Estado do Maranhão. Nele, estão 
integrados os módulos de arrecadação, 
cadastro, trânsito de mercadorias e pro-
cesso administrativo fiscal.

Trata-se de uma poderosa ferramenta 
que auxilia a gestão das atividades adminis-
trativas tributárias, tornando mais eficiente o 
combate à sonegação e o estabelecimento 
da justiça fiscal.

Novos Auditores – Foram empossados 
10 novos auditores, aumentando o quadro 
efetivo do Estado, o que reforçou os traba-
lhos de fiscalização de tributos e do lança-
mento do crédito tributário. 

Implantação da UNITRAN – Através 
da Lei Complementar nº 113/08, o Go-
verno do Estado implantou a Unidade de 
Fiscalização de Trânsito de Mercadorias, 
promovendo melhoria no controle e na 
fiscalização das mercadorias em trânsito, 
buscando incremento na arrecadação pró-
pria do Estado.

POSTO FISCAL: a ação fiscal ganhou reforço e contribuiu para que o Piauí aumentasse a sua receita corrente líquida.
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EVOLUÇÃO DAS RECEITAS ESTADUAIS 2002-2008 (R$ 1 mil)

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DE ICMS E FPE 2002/2008 (R$ MILHÕES)

RECEITA 2002 2008 %

ICMS 544,05 1.350,6 148%

FPE 902,03 2.209,2 125%

ICMS/FPE 60% 67% -

Fonte: Secratar ia da Fazenda do Estado do Piauí  (SEFAZ).

DÍVIDAS X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Fonte:  Secratar ia da Fazenda do Estado do Piauí  (SEFAZ)   Dados: até outubro de 2008.

D í v i d a  C o n s o l i d a d a  L í q u i d a                R e c e i t a  C o r r e n t e  L í q u i d a


