
NOSSOS TERRITÓRIOS
Um jornal virtual para as filhas e filhos do Sol do Equador
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BOLETIM TERRITORIAL
   Territórios em 2022
 O trabalho dos Agentes Territoriais começou
intensamente na última quarta-feira (05). Em reunião
especial com a Diretoria de Planejamento Estratégico e
Territorial da Seplan, a equipe discutiu o plano de
ações para 2022, que consiste em cinco eixos para
auxiliar no desenvolvimento do Piauí: o fortalecimento
do Conselho de Desenvolvimento Territorial
Sustentável; a formação de capacidades, com foco nos
Seminários Temáticos; a articulação de estratégias para
a Governança Territorial e para a Comissão dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; o
monitoramento e a avaliação das ações pactuadas para
os Territórios, estas acompanhadas via Sistema de
Monitoramento das Obras e Ações do Governo do
Estado (Simo); e a Articulação Institucional. Por fim,
ainda foi debatida a avaliação das ações executadas em
2021 e confirmação da agenda de recomposição do
Conselho para o primeiro trimestre de 2022.

   Tabuleiros do Alto Parnaíba
   Em parceria com o Instituto de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Emater), o Agente Moacir Pereira
auxiliou na distribuição de sementes de feijão e milho
para agricultores do município de Uruçuí. Além disso,
participou de reunião para impulsionar ações para a
Agricultura Familiar no Território.
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A VOZ DO AGENTE

  Formado em filosofia e pedagogia, com especialização
em gestão e supervisão escolar, Gecivaldo Gama
começou cedo na sua formação sociopolítica. Iniciou a
sua militância nas pastorais sociais da igreja católica,
especificamente nas Comunidades Eclesiais de Base
(CEBS), no Movimento de Educação de Base (MEB) e na
Cáritas brasileira.

ENTREVISTA COM GECIVALDO GAMA, 

AGENTE TERRITORIAL DOS CARNAUBAIS
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A VOZ DO AGENTE
   Nos anos 2000, encabeçou o movimento negro em
Teresina, buscando reparações sociais, trabalhando na
reeducação das crianças negras na periferia da capital
e lutando contra as desigualdades sociais. Sempre
atuando na área da educação, como professor,
formador de opinião e em lideranças comunitárias,
Gecivaldo mantém seus princípios a partir da
pedagogia do oprimido e da teologia da libertação, que
traz para suas ações nos Carnaubais.
 
  Como foi o começo de seu trabalho enquanto
Agente Territorial?
   Em 2017, descobri o edital da Seplan de seleção para
o cargo de Agente. Imediatamente, consegui me
imaginar nesse trabalho de fazer a diferença, pela
minha base na formação política. Por isso, estou, desde
então, lidando com os mais diferentes tipos de pessoas,
de sonhos e de demandas territoriais, buscando a
construção de um Piauí e de um mundo melhor.

   Descreva o seu dia a dia como Agente.
   Passo 24 horas em diálogos, chamando os piauienses
para conhecer a realidade, propor e construir ideias
em conjunto. Assim, saio percorrendo os 16 municípios
do território, procurando o contato dos conselheiros e
escutando as demandas locais. Basicamente, minha
mente está toda voltada para a política territorial.
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A VOZ DO AGENTE

 Quais são as suas atividades para o
desenvolvimento do Piauí?
   Busco fazer os sonhos saírem do papel, das reuniões
e das propostas, para que aconteçam de fato e de
direito, concretizando as ações planejadas e
priorizadas pelos Carnaubais. Nesse sentido, penso em
ações estruturantes que beneficiem o território, como o
trabalho atual que tenho feito de andar por todos os
municípios na realização de capacitação para os
produtores de ovinocaprinocultura, bem como dos
agricultores de modo geral, trazendo-os para o
cooperativismo e para a união.

  Quais são as maiores potencialidades dos
Carnaubais?
     Além do território possuir o segundo maior rebanho
de ovinos e caprinos do Piauí, um arranjo produtivo de
imensa riqueza que tem capacidade de combater a
pobreza local e de elevar a geração de renda, contamos
também com um ouro chamado cera da carnaúba.
Temos ainda bovinocultura com leite e corte, cana-de-
açúcar, apicultura, cajucultura, avicultura, fruticultura
irrigada, artesanato, mineração, turismo ecológico,
religioso e gastronômico e energia solar e eólica. É um
território riquíssimo de potencialidades. 
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    Por fim, como você imagina que será 2022 para o
seu território?
   Tenho certeza de que tudo vai melhorar, no Piauí e
no Brasil. Para o território, estamos com três propostas
impactantes de máxima importância. A primeira é um
projeto de estruturação e cooperativismo da
ovinocaprinocultura, como disse. A segunda, aprovada
como prioridade no último Plano Plurianual (PPA), é
um consórcio na área de saúde e outro consórcio sobre
o sistema de inspeção sanitária.

 
 Pôr-do-sol belíssimo do Piauí em Campo Maior, 

um dos principais municípios dos Carnaubais
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VOCÊ CONHECE OS ODS?

    Igualdade de Gênero vai além dos “direitos iguais”. É
uma mudança profunda naquilo que a mulher
representa na sociedade, mudança essa que já
começou, mas ainda é lenta. 
  O quinto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
visa alcançar metas que promovam igualdade de
gênero para empoderar mulheres e meninas até 2030. 
 
    Metas da década
  As metas incluem a eliminação da discriminação e
violência contra as mulheres; o reconhecimento da
assistência e de trabalho doméstico não remunerado; a
garantia da participação plena e efetiva das mulheres;
e ainda a igualdade de oportunidades para a liderança
em todos os níveis de tomada de decisão na vida
política, econômica e pública, dentre outras.
 Tais metas são um desafio para o Brasil que,
legalmente, dá aos homens e mulheres os mesmos
direitos. No entanto, é nítido que há uma grande
desigualdade de oportunidades e no modo de
tratamento na sociedade, o que ficou mais claro no
contexto pandêmico, segundo os próximos dados. 

 ODS 05 – IGUALDADE DE GÊNERO: 

EMPODERAMENTO DE MULHERES E MENINAS
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   Números assustadores
 O Relatório Luz 2021, baseado no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do
Ministério da Saúde, mostra que, dos 25 mil casos de
estupros registrados no primeiro semestre de 2020,
mais da metade foram de vulneráveis do sexo feminino
e, em 84% dos casos, o autor era conhecido da vítima. 
  Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em um levantamento realizado em 2017,
mostrou que o rendimento das mulheres é equivalente
a três quartos da renda masculina. Assim, enquanto a
média da renda masculina foi de R$ 2.306, a das
mulheres foi de R$ 1.764. 
  Outro fator de desigualdade é a tímida participação
política da mulher. O estudo do Fórum Econômico
Mundial, realizado em 2019, indica que o Brasil ocupa
a 104ª posição quanto à representação política
feminina, índice totalmente incompreensível.
   Porém, já se sentem os ventos da mudança. Apesar do
país ter uma desigualdade acentuada, como visto
acima, o Fórum também indica que o Brasil tem
igualdade em termos de educação e de saúde entre
homens e mulheres. Alguns números assustam, mas
outros trazem um sopro de esperança.



UM FILME DAQUI
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PIAUÍ ARTÍSTICO

"Kátia" narra a história
da vereadora piauiense
que se tornou a primeira
transexual política da
história do Brasil.

PRÓXIMA PARADA
Para Victor Lages,
consultor de comunicação
da Seplan em parceria com
o PNUD, o melhor lugar do
Piauí fica em Amarante,
localizado no Território
Entre Rios. Para explorar a
história piauiense, sentir
um turbilhão de cultura
local e passear por ruas
que conservam o passado,
este é o local exato.
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