
 

 

 

 

 

 

Tarifa Social é tema de reunião com Agentes 
Territoriais 

 
A secretaria de Estado do Planejamento, em parceria com a secretaria da Assistência 
Social e Cidadania – SASC, com a secretaria de Agricultura Familiar e a EMATER, 
realizou hoje, 09, uma vídeo conferência para debater sobre o cadastro das famílias no 
programa Tarifa Social de Energia Elétrica.  O programa é um benefício criado pelo 
Governo Federal, que dá desconto na conta de energia para famílias de baixa renda. 

Segundo Jairo Júnior, diretor de Planejamento Territorial da Seplan, a reunião foi 
sugerida pelos agentes territoriais que em seus territórios identificaram muitas famílias 
que se enquadram no programa, mas não possuem conhecimento de como aderir. “A 
reunião de hoje se originou de um desdobramento de um tema tratado nos fóruns 
territoriais que a Seplan vem realizando e nós sugerimos uma reunião especifica para 
discutir a tarifa social e seus impactos nas populações dos territórios”. 

“Nós da Seplan, em conjunto com os agentes de desenvolvimento territorial, vamos 
construir estratégias para apoiar essa iniciativa, pois um número considerável de famílias 
se enquadra nos critérios do programa e por também, por se tratar de um valioso recurso 
para o orçamento dessas famílias e para a economia dos municípios em um momento de 
crise como esse causado pela Covid-19”. Concluiu o diretor. 



Durante a conferência,o diretor técnico do projeto SASC Integração, Flávio Marcos 
Maciel, realizou a apresentação do programa, e também do Sistema SASC Integração. 
Ele acrescentou que todas as famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa 
têm direito ao benefício, mas apesar de focar nas famílias de  baixa renda, a sociedade 
como um todo sai ganhando. “A família de baixa renda ao obter os descontos ou a isenção, 
deixa de gastar dinheiro com conta de energia e passa a investir mais no orçamento 
familiar, na alimentação, vestuário, entre outros. A companhia reduz o número de 
inadimplentes, pois os recursos são assegurados pelo governo federal, e há mais 
segurança na rede de distribuição por conta da queda nas ligações irregulares. E a 
sociedade ganha pelo maior investimento no crescimento da rede elétrica, nos 
investimentos em energia rural, e na circulação de recursos. Acreditamos que mais de 144 
milhões de reais foram aplicados na econômica através desse programa”. 

“Nós fizemos uma parceria com a Equatorial Piauí em 2019 e através de um banco de 
dados social da SASC, o Sistema SASC Integração, nós conseguimos fazer vários 
cruzamentos de dados com as informações da base de clientes da Equatorial, e a partir 
desse cruzamento houve a identificação das famílias que se enquadram no perfil da Tarifa 
Social. De julho do ano passado até junho deste ano, nós inserimos mais de 140 mil 
piauienses no programa de tarifa social de energia elétrica, porém ainda há muitas 
famílias, principalmente aquelas que mais necessitam, que não tiveram conhecimento 
desse benefício. Por isso precisamos de todo apoio para divulgar e identificar essas 
pessoas”, finalizou Flávio Marcos Maciel. 

Para ter acesso ao programa, as famílias deverão atender a um dos seguintes requisitos: 
ser inscrito no CadÚnico, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, ser 
idoso ou deficiente que recebe o Benefício da Prestação Continuada (BPC), com renda 
mensal por pessoa, inferior a um quarto do salário mínimo, famílias inscritas no CadÚnico 
que tenha portador de doença que necessite de aparelhos ligados à energia elétrica de 
forma continuada, com renda mensal de até três salários mínimos, famílias indígenas e 
quilombolas inscritas no Cadastro Único com renda menor ou igual a meio salário mínimo 
por pessoa da família ou que possuam, entre seus moradores, algum beneficiário do BPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Governador apresenta a prefeitos os 
parâmetros para flexibilização das atividades 

 

O governador Wellington Dias apresentou ao presidente da Associação Piauiense de 
Municípios (APPM), Jonas Moura, e a 55 prefeitos de cidades piauienses o Pacto de 
Retomada Organizada das Atividades Econômicas – o Pro Piauí, com todos os parâmetros 
considerados para flexibilização do isolamento social no estado. Foram compartilhados 
dados a cerca da transmissão da Covid-19, projeção de casos e de óbitos, ocupação de 
leitos hospitalares, além de informações relacionadas aos protocolos definidos para uma 
retomada gradual e segura da economia. 

O objetivo da reunião foi mostrar que a reabertura será criteriosa e também serviu para 
convidar os prefeitos a abraçarem e entenderem o Pacto Pro Piauí. O plano tem como 
objetivo preparar o ambiente para a retomada segura das atividades. A proposta considera 
o retorno de forma gradual, segmentada e regionalizada como bases estratégicas. Nesta 
primeira etapa, os empreendimentos nos setores da construção civil, automotivo e 
serviços de saúde precisam elaborar seus próprios protocolos para poderem funcionar, 
respeitando parâmetros epidemiológicos, sanitários e econômicos. 

Na oportunidade, o governador explicou a importância da pactuação. Os estabelecimentos 
precisarão aderir ao pacto por meio eletrônico, no site www.propiaui.pi.gov.br, bem 
como apresentar um plano de adequação às normas sanitárias. Os empreendimentos serão 
fiscalizados pelo Comitê Pro Piauí, responsável pelo parecer técnico para flexibilização 
das atividades econômicas. 

“O Piauí segue em boa situação comparado a estados da região Nordeste e isso se deve à 
boa sintonia que temos tido até aqui. A parceria com as nossas bancadas (estadual e 
federal), com os gestores dos 224 municípios e com a nossa sociedade foi fundamental 
para chegarmos aqui. Temos feito um investimento gigante para aumentarmos leitos, 

http://www.propiaui.pi.gov.br/


contratar profissionais, aluguel de leitos na rede privada, aquisição de medicamentos para 
podermos enfrentar esta crise da melhor forma. Vamos seguir juntos com entendimento 
e organização”, disse o governador. 

Retomada organizada e segura 

Wellington destacou que o decreto de isolamento foi prorrogado até o dia 22 de junho. 
Após a flexibilização, o governo e o Comitê de Operações Emergenciais (COE) vão 
acompanhar criteriosamente a evolução dos dados. 

O Estado possui relatórios de projeções indicando que o percentual de crescimento nos 
casos da Covid-19 deve cair, mesmo com a retomada de atividades profissionais. Os 
resultados verificados nos próximos dias vão nortear as novas definições. 

“Queremos retomar a economia, mas prevenidos. Então, é importante que todos nós 
cumpramos as diretrizes do plano para garantir que ele funcione e tenhamos condições de 
reduzir a transmissibilidade. Por isso, é preciso zelar pelo distanciamento adequado, uso 
de máscaras e realização de barreiras para melhorarmos e controlarmos o coronavírus no 
Piauí. Se pessoas adoecerem, precisamos ter condição do atendimento, inclusive com a 
participação do setor público e privado na área da Saúde”, pontuou Dias. 

O governador deixou claro que a retomada será organizada, liberando de forma gradual. 
“Não foi fácil chegar até aqui e sei do tamanho da pressão que cada prefeito e suas equipes 
têm passado”, disse Wellington, enfatizando que essa organização vai permitir que um 
município não prejudique outra cidade e nem o Estado. “Vamos sair pactuados e 
organizados”, comenta Dias, esclarecendo que foi feito enorme esforço em investimentos 
na ampliação de UTIs, inclusive, para as cidades de Bom Jesus e Corrente. No entanto, 
ele ressaltou que falta material humano qualificado para atender nessas UTIs. 

O governador disse que agora “será o novo normal e que os prefeitos têm que estar 
atentos, pois esses protocolos devem ser usados por um longo período”. 

O presidente da APPM, Jonas Moura, destacou a união entre Estado e Municípios e 
ressaltou os esforços dos prefeitos para evitar a disseminação do vírus. “A ação de todos 
nós nesse momento será muito importante para a população, por isso precisamos agir e 
fiscalizar para que os protocolos sejam seguidos. Cada município tem esse protocolo 
como parâmetro e de acordo com as suas necessidades pode fazer as alterações, visando 
a melhorá-lo de acordo com a necessidade de cada um”, comentou o gestor. 

Medidas e protocolos 

Na videoconferência, o prefeito de São João do Piauí, Gil Carlos, falou das medidas que 
adotou em sua cidade e parabenizou o governador pelas medidas tomadas no Estado, o 
que fez do Piauí uma referência no combate à proliferação do novo coronavírus. 

O governador aconselhou que cada município e região organize um comitê com 
representantes de diversos segmentos para ouvir e tomar as decisões acertadas e 
elaboração de protocolos. 

A diretora da Vigilância Sanitária estadual, Tatiana Chaves, falou dos protocolos que 
devem ser seguidos. “Eles já foram apresentados aos conselhos municipais, com 
segmentação e atribuições do trabalhador, das empresas e gestão pública”, disse Chaves, 



enfatizando que foram construídos 20 protocolos com mais de mil sugestões de 
empresários, trabalhadores e classes organizadas. 

 

Alunos da EJA recebem conteúdo impresso 
em casa 

 

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) vem executando uma série de ações para 
garantir que o estudante da rede pública estadual continue o processo de aprendizagem 
em casa, mesmo em tempos de pandemia. Quem tem acesso às plataformas digitais e 
aplicativos, dispõe de uma vasta programação de aulas diariamente via internet, que são 
transmitidas pelo Programa de Mediação Tecnológica – Canal Educação. Para aqueles 
que não têm acesso à internet, as escolas fazem a entrega semanal de material pedagógico 
impresso com conteúdos correspondentes à série do aluno. O estudante que tem algum 
problema de saúde ou não pode se deslocar recebe o material impresso em casa, seja na 
zona urbana ou rural. 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) Professora Maria Rodrigues das 
Mercês, localizado na zona sul de Teresina, faz esse trabalho de distribuição de material 
impresso na escola e também na casa dos discentes. Os estudantes da 3ª etapa da EJA  são, 
em sua maioria, idosos e, por fazerem para do grupo de risco para a Covid-19, recebem 
os conteúdos em casa. 

Com 60 anos de idade, Cícera Costa é uma das estudantes do CEJA  Professora Maria 
Rodrigues das Mercês. Recém alfabetizada, ela comemora o fato de poder continuar 
aprendendo durante o período de aulas remotas, graças a ação da escola em entregar em 
casa o seu material de estudo. “É muito gratificante ver o trabalho da escola e de toda a 



equipe que, mesmo com riscos do coronavírus, saem de suas casas para garantir que a 
gente possa continuar o ritmo de estudos.  A minha rotina mudou e agora me divido entre 
os afazeres do lar e a prática das lições que a escola traz. A minha filha me orienta nos 
estudos”, disse a aluna. 

Para auxiliar as escolas nesse trabalho de impressão e entrega de material pedagógico, a 
Secretaria de Estado da Educação liberou recursos do Programa de Autonomia, 
Cooperação e Transparência das Unidades Escolares (Pactue). São R$ 1.490.886,00 a 
mais para a inclusão de alunos no regime emergencial de aulas remotas. 

O CEJA Professora Maria Rodrigues das Mercês, por exemplo, recebeu R$ 5.234 para a 
execução dessa ação, que atende 80 alunos que não tem acesso à internet e estudam pelo 
material impresso. 

“A Seduc vem ampliando os esforços para garantir que os conteúdos, as aulas, o material 
impresso, chegue aos nossos alunos de todas as modalidades de ensino. Tudo aconteceu 
muito rápido, mas todo esse processo vem nos surpreendendo positivamente. 
Destacamos  o trabalho dos gestores e  professores que com muita garra estão se 
adaptando, mobilizando equipes, estudantes e buscando sempre a melhor solução para 
que a educação não pare”, disse o secretário de Estado da Educação, Ellen Gera. 

Governador discute reabertura de igrejas 
com representantes evangélicos 

 
O governador Wellington Dias se reuniu, nesta quarta-feira (10), por videoconferência, 
com representantes e líderes evangélicos para discutir sobre a flexibilização do 
funcionamento das igrejas. Segundo o chefe do Executivo piauiense, o Governo do 
Estado continuará a cumprir o Pacto de Retomada Organizada – Pro Piauí. 



“Entendemos o trabalho que as igrejas realizam, inclusive precisamos muito do apoio dos 
líderes religiosos, por isso temos dialogado com vários segmentos, incluindo os 
representantes evangélicos. Trabalhamos e continuaremos a trabalhar com base na 
ciência, nos dados que nos são apresentados nas pesquisas e projeções”, afirmou 
Wellington. 

O governador apresentou o plano de flexibilização, o Pro Piauí, documento que traz as 
regras para retomada das atividades econômicas no estado, bem como os critérios para a 
flexibilização, como a queda na taxa de transmissão do vírus; a redução de risco de 
colapso na capacidade hospitalar; buscar a redução de óbitos; intensificar as barreiras 
sanitárias; sociedade consciente e engajada com as novas normas de convício social; e 
ações conjuntas e integradas. 

“Estamos adotando medidas com responsabilidade. O decreto de isolamento foi 
prorrogado até o dia 22 de junho; instituímos o Pro Piauí e criamos o Comité Pro Piauí; 
liberamos a reabertura, mediante à adesão aos protocolos sanitários, dos setores da 
construção civil, serviços de saúde e setores automotivos; e iremos fiscalizar se os 
protocolos estão sendo cumpridos”, ressaltou Dias. 

De acordo com a deputada federal Rejane Dias, os líderes estão colaborando com o 
isolamento e precisam de uma posição. “O governador atendeu a um pedido da 
comunidade evangélica, dos deputados estaduais pastor Gessivaldo Isaías e coronel 
Carlos Augusto, e dos pastores, que estão na ponta, em contato com boa parte da 
população e precisam saber como será o processo de reabertura das igrejas, podendo 
colaborar com esse processo. Eles entendem que a situação é muito difícil, de uma 
complexidade muito grande, mas sendo transparente e com um diálogo sincero iremos 
fazer um planejamento para que isso aconteça”, disse a parlamentar. 

“Quando pensamos em mobilizar os representantes das comunidades evangélicas, a 
intenção é que eles sejam multiplicadores, que repassem as informações para os outros 
pastores e para as pessoas que frequentam as igrejas”, destacou a deputada federal. 

Protocolos específicos 

Wellington Dias ressaltou que, para que ocorra a reabertura, as igrejas precisarão seguir 
protocolos. “Na movimentação normal, são cerca de 600 mil pessoas que saem de suas 
casas para ir às igrejas e templos religiosos e precisamos reduzir essa aglomeração. Desse 
modo, queremos pactuar com as igrejas protocolos específicos, como o uso de máscara; 
álcool em gel na entrada da igreja; e distanciamento de dois metros entre as pessoas”, 
frisou o governador. 

E acrescentou: “a reabertura será um ato de responsabilidade individual dos membros e 
do líder da igreja. Assim, somente terá autorização para reabrir, quem tiver um plano 
organizado com protocolos higiênico-sanitários, seguindo as regras estabelecidas pela 
Vigilância Sanitária”. 

O secretário de Estado do Planejamento, Antônio Neto, afirmou que, após a reabertura 
dos três setores autorizados, outros serão analisados. “Iremos iniciar, na próxima semana, 
a abertura dos três setores autorizados a funcionar, que estão se adequando neste 



momento, e planejaremos a reabertura dos segmentos seguintes, incluindo as igrejas, que 
também deverão se organizar e se preparar para que isso aconteça”, pontuou o gestor. 

No encontro ficou marcada uma reunião para esta sexta-feira (12), a fim de construir um 
documento com os protocolos para reabertura. “O passo seguinte é abrirmos uma consulta 
pública para as sugestões e colaborações sobre os protocolos a serem seguidos nas igrejas 
e templos e marcarmos uma data para a tomada de decisão”, concluiu Wellington Dias. 

Os estados de Santa Catarina, Goiás, Sergipe, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, 
Tocantins, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro já permitiram a reabertura das 
igrejas. Nesse último estado, a realizações de cultos presenciais foi suspensa pelo 
Tribunal de Justiça, que entendeu necessária uma análise do impacto. 

 
 


