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 Para o Piauí
 Fechando o mês de novembro com destreza, a Secretaria
de Estado do Planejamento (Seplan) organizou reunião
com instituições governamentais e não governamentais
para discutir um plano de ação de enfrentamento à fome
e equipamento de abastecimento popular.
 A ação é parte da articulação da Romaria da Terra com
organizações sociais e da igreja. A Seplan, por meio de
seus assessores técnicos, colaborou na elaboração do
plano Pró-Alimento “Assis Carvalho”, um programa de
abastecimento alimentar e popular executado para os
doze territórios de desenvolvimento do Piauí, com
estratégia de produção, assistência técnica e distribuição
social de alimentos.
 A proposta do plano é construir uma estratégia
participativa para lidar com a problemática de
enfrentamento à fome e melhor distribuição de
alimentos no estado. 
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   Capacitação
 Em 02 de dezembro, Agentes de dez territórios
participaram de capacitação para alimentação de dados
no Sistema de Informação Regional da Agricultura
Familiar no Nordeste (SIRAF-NE). A plataforma tem como
objetivo sistematizar a oferta dos produtos da
agricultura familiar existentes na região. Os Agentes
realizarão cadastro da produção, sendo ainda
multiplicadores no fortalecimento da proposta, e a
Seplan já definiu metas para cada território. A iniciativa
será apresentada ao Governador do Piauí ainda em 2021.

   Entre Rios
 Pra encerrar uma semana intensa de atividades, a
secretária de planejamento Rejane Tavares, o Agente
Francisco Santos, o presidente do Conselho de
Desenvolvimento Territorial Evandro Aragão e a diretora
de planejamento estratégico e territorial Márcia Mendes
comandaram a plenária do Entre Rios para discutir a
política territorial e uma proposta de reestruturação do
Conselho. Lá, compareceram representantes de diversos
municípios, como Curralinhos, Miguel Alves, Pau D'Arco
etc., além de representantes do Banco do Nordeste, da
Câmara Setorial de Psicultura e de coordenadores da
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação da
Prefeitura de Teresina, que foram conhecer a política e
garantir a participação da gestão municipal no Conselho.
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 Você sabia que, em 2015, a Organização das Nações
Unidas reuniu 193 países para criar a Agenda 2030 e 
 desenvolver 17 metas para salvar o mundo?  
 Sendo o primeiro Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) a Erradicação da Pobreza, que tem
como foco acabar com a pobreza em todas suas formas
e lugares, esse é o nosso principal desafio e é sobre
esse primeiro ODS que vamos conversar por aqui. 
 Entre os anos de 1990 e 2015, tivemos muitos avanços,
com a pobreza extrema mundial caindo mais que a
metade. Porém, ainda há muito o que melhorar, pois
existem cerca de 836 milhões de pessoas no planeta
que vivem com menos de 1,90 dólar por dia e que
sofrem para ter acesso às necessidades básicas.

ODS 01 - A POBREZA SERÁ ERRADICADA



  E o Brasil, como está?
 De acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), lançados em agosto de 2020, tínhamos cerca de
9,5 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza e,
em apenas 6 meses, esse número triplicou, chegando
ao patamar de mais de 27 milhões de pessoas vivendo
em extrema vulnerabilidade social atualmente. 
 É claro que devemos levar em conta o momento
pandêmico em que vivemos e, por isso mesmo, é
necessário a implantação nacional de políticas
públicas mais urgentes e eficazes. Sem essas medidas
para conter os danos que a pandemia da Covid-19
causou, vemos o aumento do desemprego e a falta de
uma renda fixa para que os efeitos deste momento
sejam amenizados. 
 
 Devemos pensar a desigualdade entre gêneros
 Além de tudo isso, mesmo com avanços na erradicação
da pobreza no mundo, o crescimento tem sido desigual
quando comparamos gêneros. As mulheres ainda são
mais sujeitas a viverem na pobreza. 
 É com urgência a importância de pensar em políticas
públicas coletivamente para a igualdade de gênero, na
luta conjunta pela erradicação da pobreza global.
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https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/populacao-abaixo-da-linha-da-pobreza-triplica-e-atinge-27-milhoes-de-brasileiros/
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AS HISTÓRIAS DOS TERRITÓRIOS

 O papel de Agente de Desenvolvimento Territorial (ADT) foi
criado por meio da Lei Complementar 87/2007 e o Decreto
16.446/2016, com o objetivo de fazer a conexão  entre a
Sociedade, o Estado e a Iniciativa Privada, através de
articulação institucional, que consiste em promover o
diálogo entre os mesmos. 
 Além de ser um elo, o ADT também tem outras atribuições,
como: desenvolver planejamento estratégico, planejamento
territorial participativo (com envolvimento dos segmentos
sociais), monitoramento e avaliação de Políticas Públicas. 

AGENTES: O ELO ENTRE O POVO E O GOVERNO

  O ADT também dá apoio ao
Conselho de Desenvolvimento
Territorial na função de
contribuir para a definição de
políticas públicas, com o objetivo
de trazer melhorias ao
desenvolvimento sustentável dos
territórios, bem como na
definição de pautas a serem
abordadas nas reuniões,
chamando a comunidade para a
discussão e escutando as suas
demandas urgentes. 

http://legislacao.pi.gov.br/legislacao/default/ato/13144
http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20160226


 Francisco de Assis Almeida Brasil (Assis Brasil),
romancista, cronista, crítico literário e jornalista, nasceu
em Parnaíba, na Planície Litorânea do Piauí. Começou a
ter gosto por leitura ainda jovem, por incentivo de sua
mãe, que transmitiu para ele o amor pelos livros. 
 Ávido leitor, tornou-se escritor, com mais de 100 obras
publicadas, e posteriormente foi imortalizado pela
Academia Piauiense de Letras, sendo o quarto ocupante
da cadeira N° 36, como reconhecimento de sua
importância para a literatura piauiense. 
 Assis Brasil faleceu no último domingo (28), aos 92 anos,
deixando de luto todos os que apreciam sua obra. O
escritor estava em casa se recuperando de uma cirurgia,
mas teve dificuldade para respirar e, mesmo recebendo
os primeiros socorros, não resistiu. 
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ASSIS BRASIL: A ESCRITA IMORTALIZADA



  O Legado 
 Em 2012, a Universidade Federal
do Piauí (UFPI) concedeu o título
de “Doutor Honoris Causa” ao
romancista, que colecionava
diversos prêmios como o Prêmio
Nacional Walmap, um dos mais
importantes da literatura
brasileira. O romancista atuou em
várias áreas dentro da escrita,
passando por muitos meios de
comunicação, indo a revistas e
jornais, onde foi crítico literário e
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colunista. Porém, mesmo com idade avançada, Assis
escrevia, focando mais no público infantil.
 Assis Brasil foi autor do romance “Beira Rio, Beira Vida”
de 1965, estando entre os cem melhores do gênero já
publicados no país. Escreveu também "A Filha do Meio
Quilo" em 1966; "O Salto do Cavalo Cobridor" e
"Pacamão"; "Os que Bebem como os Cães" e muitos
outros. Dedicou-se ainda a romances históricos, como
"Nassau", "Sangue e Amor nos Trópicos" e "Bandeirantes
– os comandos da morte". Com isso, a sua obra fica
imortalizada na história e na cultura piauiense,
deixando um legado igualmente na literatura brasileira. 



 No dia 29 de novembro, morreu Severo de Sousa Barros,
o Mestre Severo, aos 83 anos. Recentemente, ele foi
reconhecido como Patrimônio Vivo do Piauí. 
 Mestre Severo estava à frente por 60 anos de um
lendário grupo de reisado: o “Reisado do Piauí”, um dos
remanescentes da cidade de Teresina. Vivendo no
território Entre Rios, sua figura era fundamental para
manter acesa a chama desta importante tradição. 

PÁGINA 9 NOSSOS TERRITÓRIOS

CULTURAS PIAUIENSES
MESTRE SEVERO: PATRIMÔNIO VIVO DO REISADO



  A festividade
 O Reisado é uma tradicional festa da cultura popular
brasileira, que acontece entre os dias 24 de dezembro e 6
de janeiro, data em que é comemorada o Dia de Reis. Em
cada estado, a festividade carrega suas particularidades,
mas, no Piauí, o evento conta com as figuras dos Três
Reis Magos, a Burrinha, Jaraguá, Caretas e o Boi, sempre
acompanhados por instrumentos como a zabumba e a
sanfona. Durante a cerimônia, o grupo de reisado passa
de casa em casa, levando dança, imagens e suas
bandeiras para celebrar o nascimento de Cristo e o
encontro com os três Reis Magos e, em troca, os
moradores oferecem aos brincantes comidas e prendas. 
 O Mestre Severo deixa um grande legado por meio dessa
importante alegria da cultura popular brasileira,
contribuindo para manter a tradição viva. Ele se vai, mas
sua herança popular fica.
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UM SOM DAQUI
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PIAUÍ ARTÍSTICO

"Florais da Terra Quente"
traz uma deliciosa
melodia, ritmos locais e
letras apaixonantes.

PRÓXIMA PARADA
A coordenadora nacional
do Projeto ODS-PI, Débora
Gomes, indica um destino
completo para quem quer
férias com tranquilidade:
Barra Grande. Além de
aproveitar um passeio
belíssimo pelo Delta do
Parnaíba, ainda é possível
aproveitar excelentes
pousadas e restaurantes de
alta gastronomia. 
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