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  VOCÊ CONHECE  
 OS ODS?

Saúde e bem-estar para todas e todos

 
Exposição de arte santeira, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, localizado em Teresina

CULTURAS
PIAUIENSES

Carnaúba: A árvore da vida



    PIB 2019 dos municípios
  A Secretaria de Estado do Planejamento e o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgaram,
na última sexta-feira (17), os resultados do Produto
Interno Bruto (PIB) dos municípios piauienses do ano de
2019. Neste ano, o Piauí apresentou o PIB de R$ 52,7
bilhões e retração econômica de -0,6% decorrente
principalmente de oscilações de produtos nos setores da
Agropecuária e Serviços. 
  O estado manteve sua participação de 5% no PIB da
Região Nordeste e de 0,7% em relação ao Brasil,
continuando também com crescimento acumulado
superior ao do país e ao da região entre 2010 e 2019. 
   Em relação às atividades econômicas, o Piauí contou,
no ano em questão, com 79,7% do setor de Serviços,
sendo este o maior peso na economia do estado; 8,0% de
participação da Agropecuária e 12,3% da Indústria. 
  O PIB do estado permanece concentrado nos municípios
de Teresina (Território Entre Rios), Parnaíba (Território
Planície Litorânea), Picos (Território Vale do Rio
Guaribas), Uruçuí (Território Tabuleiros do Alto
Parnaíba) e Floriano (Território Vale dos Rios Piauí e
Itaueira), apresentando melhoria comparada ao ano de
2018. Os dez municípios com maior PIB juntos
representaram 4,5% do total no Piauí, somando 61,91%
da produção econômica estadual.
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      Carnaubais
  A secretária do Planejamento Rejane Tavares, a diretora
de Planejamento Estratégico e Territorial Márcia Mendes
e o Agente Gecivaldo Gama participaram, na última terça
(21), da plenária do Conselho Territorial do Carnaubais.
Com os objetivos de discutir uma proposta de
estruturação/renovação do conselho e para escutar as
demandas locais, deu-se como encerrado o ciclo de
plenárias em 2021. Porém, em janeiro, a Seplan retorna
com essas atividades nos Territórios Planície Litorânea,
Chapada do Vale do Rio Itaim, Vale do Sambito, Chapada
das Mangabeiras, Vale dos Rios Piauí e Itaueira e
Tabuleiros do Alto Parnaíba.

     Serra da Capivara
   Também nesta semana, o Agente Territorial Erasmo
Carlos realizou visita técnica e mobilização no Núcleo
Lagoa da Caraíbas, no município de Várzea Branca,
localizado no território quilombola Lagoas. O intuito da
articulação foi repassar informes sobre programas
institucionais, como PAS e PNAE, e para efetuar o
cadastramento de artesãos no sistema
PRODART/SUDARPI. Além disso, o agente desenvolveu um
diagnóstico das estruturas hídricas no local, a partir de
levantamento sobre potencialidades das comunidades e
de seus povos para fortalecimento da Agricultura
Familiar na sua diversidade de produção.
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   Em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU),
reunida com 193 países, criou a Agenda 2030, com 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Cada
ODS contem metas a serem atingidas até 2030, como no
caso do ODS 3, que tem o foco de acessibilizar  saúde e
bem-estar para todas e todos do mundo. 
   Seus propósitos são principalmente voltados para a
redução da mortalidade materna global, acabar com as
mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores
de 5 anos. 
   Além disso, o ODS 3 visa erradicar, prevenir e tratar
epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças
tropicais negligenciadas, bem como combater a
hepatite, doenças transmitidas pela água e outras
doenças transmissíveis e não transmissíveis.
  Essas são algumas das metas previstas no terceiro
objetivo, mas, para isso acontecer, existe uma série de
fatores que devem ser observados. Essas questões são
bastante abrangentes e cruzadas entre si, já que a
saúde está relacionada não apenas com serviços
específicos, mas também com a oferta de água potável,
sistemas de esgotamento sanitário, acesso a
alimentação saudável, produção agrícola, prática
esportiva, a redução de contaminação ambiental etc.

  

 ODS 03 – SAÚDE E BEM-ESTAR PARA TODAS E TODOS



   Atual cenário brasileiro 
  O Relatório Luz 2021, cuja produção conta com mais
de cem pesquisadores e peritos de sessenta
organizações, revelou que as metas do ODS 3 estão
sofrendo retrocesso ou estagnação em relação aos anos
anteriores, como aponta os indicadores sociais
consultados para a produção do Relatório. 
  Desde a década de 1940, a expectativa de vida do
brasileiro vem aumentando, resultado de campanhas
de vacinação, atenção ao pré-natal e outras ações. 
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  No entanto, o cenário atual de calamidade trouxe
pontos preocupantes para observarmos. As taxas
nacionais de mortalidade subiram exponencialmente,
devido ao impacto da pandemia e da redução de
recursos na saúde e em áreas estratégicas.
 Paralelo a isso, o relatório aponta que a piora em
índices de saúde e bem-estar se intensificou com o não
reconhecimento da gravidade da Covid-19 pelo governo
federal e sua a lenta imunização.
 Em marcha lenta, o Brasil se vacina, com 66% da
população já totalmente imunizada. O número é
pequeno, mas traz uma luz de esperança de que os
bons indíces voltem a brilhar.
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   Em 2017, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos do Piauí (Semar) e a Universidade
Estadual do Piauí (Uespi) fizeram uma consulta pública
para definir qual árvore seria escolhida como símbolo do
estado. Na ocasião, a Carnaúba foi eleita com 49,1% dos
votos, que disputou acirradamente com o Ipê Amarelo, o
Bacuri e o Jatobá. 
 Esse símbolo é um produto muito importante para nossa
economia local, já que 10 mil toneladas de pó de carnaúba
transformaram, em 2019, o Piauí em o maior produtor do
país. 130 milhões de reais foram gerados com a
exportação desse material, o que criou cerca de 20 mil
empregos no Território dos Carnaubais, com a extração da
palha e do pó dessa árvore. 
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  A Carnaúba é uma planta incrível por possibilitar a
extração da cera para a produção de cosméticos,
plásticos, tintas, lubrificantes, impermeabilizantes,
verniz, dentre diversos produtos. Além disso, suas palhas
são usadas para confecção produtos artesanais e, de seus
frutos, pode ser retirado o palmito e extraído o óleo. 
 Esses são dados bem importantes para nossa terra
querida, mas aqui, nesse texto, queremos ir além,
trazendo curiosidades para fazer a carnaúba encher mais
ainda o peito piauiense de orgulho.
   
   Artesãs do mundo
 Localizada na zona rural da cidade de Jaicós, no
território Chapada Vale do Rio Itaim, a comunidade de
Várzea Queimada possui a Associação de Mulheres
Artesãs de Várzea Queimada. Essa é uma referência
global quando se trata de artesanato com a palha da
Carnaúba, pois as artesãs carregam uma tradição secular
e seu trabalho é reconhecido dentro e fora do Brasil.
 A prática fez com que a associação ganhasse a atenção
do famoso arquiteto Marcelo Rosenbaum, levado pelo
Sebrae-PI, que apresentou seu projeto "A Gente
Transforma" para a região em 2011. Dando dicas e toques
profissionais, além de incentivar noções de coletividade
para as mulheres, a equipe técnica viu bastante potencial
nos trabalhos manuais.
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   Assim, até hoje, tabuleiros, luminárias (como na foto
abaixo), tapetes, colchões e máscaras são criados com
raça e brilhantismo, trazendo, às mais de 900 pessoas
beneficiadas, artesanato profissionalizado, documentação
oficializada, rendas extras e garantia de sustentabilidade
local. As peças saíram do interior do Piauí e agora estão
iluminando os interiores de casas ao redor do mundo.
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  Senhora Carnaúba
  Mas não é só artesanato que a árvore nos proporciona;
também há muito misticismo em seu tronco, em suas
raízes e em suas folhas. Chegou a hora de você conhecer
o Mito da divindade Senhora Carnaúba.
  Reza a lenda que um grupo de indígenas vivia há
séculos no Território dos Cocais, onde tinham fartura e
adoravam vários deuses. Porém, havia um deus que vivia
esquecido: o Deus Sol, que decidiu castigar aquele povo
trazendo períodos de muita seca e fome, dizimando quase
toda a aldeia.
   Uma das famílias acabou achando por bem sair daquele
lugar. Depois de seis dias e sete noites andando,
encontraram uma palmeira sozinha no meio de uma
grande planície deserta. Os pais desta família dormiram,
enquanto um pequenino indígena permaneceu acordado,
com medo de que os pais nunca mais acordassem.
   Num vislumbre, o jovem avistou uma divindade em
cima da carnaúba, que pediu para que eles talhassem a
árvore para retirar sua seiva e saciar sua sede; que
cortassem e extraíssem o seu palmito para o alimento;
que usassem seus frutos para saciar a fome; que
utilizassem o pó das suas folhas para extrair sua cera e
iluminar a noite em dias sem lua; que usassem suas
raízes como remédio natural e sua palha para
construírem um abrigo.
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   Essa divindidade era a Senhora Carnaúba (foto), cuja
única exigência foi que espalhassem seus coquinhos em
toda a região, fazendo com que um vale de carnaúbas se
formasse, para que nunca mais passassem por
dificuldades. Aquela família acabou gerando uma nova
tribo e o jovem indígena saiu por todo o Piauí plantando
coquinhos da árvore que os salvou.   
   E é por isso que vemos a carnaúba, este símbolo rico,
esta fonte de economia e beleza, esta árvore da vida, em
todo o nosso estado sempre a verdejar os campos. 
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UM SOM DAQUI
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PIAUÍ ARTÍSTICO

Esse disco da banda
Guardia Nova é um
abraço na alma com
melodias acalentadoras e
letras belíssimas.

PRÓXIMA PARADA
Um lugar do Piauí que
emocionou a consultora do
PNUD Ariane Favareto foi
São Raimundo Nonato,
município com ótima
estrutura e gastronomia de
puro deleite, que ainda é
próximo ao Parque
Nacional da Serra da
Capivara, majestoso espaço
que conta uma parte da
história do Universo.
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