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Placa com pintura rupestre apontando o caminho correto no Parque da Serra da Capivara

VOCÊ CONHECE
OS ODS?

Trabalho decente e 

crescimento econômico

AS HISTÓRIAS 
DOS TERRITÓRIOS
Viajando pelas ações de 2021 e 2022

Parte 2



    Assembleias municipais
   Esta semana foi intensa para os Agentes Territoriais de
Carnaubais, Vale do Rio Guaribas e Entre Rios. Com a
renovação e fortalecimento dos Conselhos Territoriais de
Desenvolvimento Sustentável (CDTS) para os períodos de
2022 e 2023, foram realizadas assembleias municipais em
Campo Maior, Sigefredo Pacheco, Jatobá do Piauí, São
Miguel do Tapuio, Juazeiro do Piauí, Castelo do Piauí,
Palmeirais, Amarante, União, Miguel Alves e demais
outros municípios. Esse momento de renovação dos CDTS
é fundamental para impulsionar a Política Territorial,
além de incluir, cada vez mais, a sociedade civil.

    Agenda 0DS
 Está chegando um evento importante para a
consolidação da Agenda ODS, que contém metas para que
o Piauí chegue a 2030 com pleno desenvolvimento
sustentável e que será um instrumento de consolidação
do planejamento estratégico de longo prazo do estado.
Entre os dias 07 e 10 de fevereiro, acontecerão oficinas
temáticas de elaboração de ações estratégicas nos
seguintes eixos: Agricultura Familiar; Cadeias Produtivas
e Câmaras Setoriais; Comércio, Serviços e Turismo; e
Mineração, Agronegócio e Energia. Você, leitora ou
leitor, continue acompanhando o jornal Nossos
Territórios para ficar por dentro de como assistir e
participar das oficinas.
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  Na semana passada, começamos a passear pelos
Territórios de Desenvolvimento. Usando, como veículo
de transporte pelo Piauí, as ações concluídas em 2021 e
as ações em desenvolvimento para serem entregues em
2022 estabelecidas no Plano Plurianual (PPA) do último
ano, vamos seguir a viagem iniciada nas audiências
públicas do PPA nessa décima edição do jornal,
lembrando que elas foram abertas para os órgãos e
para a sociedade.
 
    Vale do Canindé
   Nesse território, temos o turismo religioso de Oeiras,
temos mel e geleia, temos cajucultura e mineração de
argila. Pensando em incentivar mais ainda essas
potencialidades, foram consolidadas 21 ações nas áreas
de Infraestrutura Rodoviária, Mobilidade Urbana,
Recursos Hídricos, Educação, Desenvolvimento Rural,
Esporte e Lazer. Para o ano que estamos começando
agora, nada menos que 65 ações estão previstas para
serem finalizadas, seguindo nos eixos de Saneamento,
Segurança, Meio Ambiente, Habitação e Cultura.
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    Serra da Capivara
   Referência turística ao redor do mundo, a Serra da
Capivara foi beneficiada com 26 ações para atrair cada
vez mais visitantes às suas belezas históricas, bem
como para abrilhantar o território aos piauienses.
Mobilidade urbana, Infraestrutura, Educação,
Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Saúde são
alguns setores que receberam atenção do governo, sem
falar nas 57 ações que serão entregues em 2022, com
foco também em Esporte e Lazer.
 
    Vale dos Rios Piauí e Itaueira
  Floriano, Canto do Buriti, São Miguel do Fidalgo e
Paes Landim. Esses municípios estão em um território
belíssimo e cheio de potencial. Por isso, 16 ações foram
entregues em 2021 e outras 75 estão em
desenvolvimento, nos eixos de Segurança, Saúde,
Saneamento, Recursos Hídricos, Mobilidade urbana,
Infraestrutura turística e rodoviária, Esporte e Lazer,
Educação, Desenvolvimento Rural e Cultura.
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   Tabuleiros do Alto Parnaíba
 Ao todo, foram 40 ações que contemplaram os
Tabuleiros do Alto Parnaíba, sendo 10 concluídas e 30
para serem entregues neste novo ano. De Mobilidade
urbana a Infraestrutura turística, passando também
por Saúde, Educação, Saneamento e Desenvolvimento
Rural, esses são alguns setores que contemplarão o
território.
 
    Chapada das Mangabeiras
 27 ações foram finalizadas. 64 estão em
desenvolvimento. A Chapada das Mangabeiras tem tudo
para crescer e prosperar, em especial nas áreas de
Infraestrutura, sendo elas a rodoviária e a
aeroportuária, além das demais abordadas nos
territórios acima.
 
    Chapada Vale do Rio Itaim
  Finalizando nossa viagem pelo Piauí inteiro, com
todas essas ações nos mais diversos eixos das setoriais,
chegamos à Chapada Vale do Rio Itaim, que conta com
12 ações já entregues em 2021 e 45 para concluir em
2022, totalizando avanços e progresso em Educação,
Segurança, Infraestrutura turística, Mobilidade urbana,
Esporte e Lazer e Desenvolvimento rural, por exemplo.



   Dando seguimento aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, trazemos aqui o ODS 8 - Trabalho Decente
e Crescimento Econômico, que tem o objetivo de
promover o crescimento econômico inclusivo e
sustentável, emprego pleno e produtivo e, também,
trabalho decente para todas e todos. E isso será
possível através da implementação e desenvolvimento
das metas que compõem o ODS 8. 
  Algumas delas visam o crescimento anual do Produto
Interno Bruto (PIB) de, pelo menos, 7% nos países
menos desenvolvidos. Além disso, até 2030, busca-se
alcançar o emprego pleno e produtivo para jovens e
pessoas com deficiência, bem como remuneração igual
para trabalho de igual valor.
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   Falando em jovens, o ODS também tem como meta
reduzir a proporção de jovens sem emprego, sem
educação ou sem formação. Ainda busca proteger os
direitos trabalhistas, o fim do trabalho infantil e
extinguir o trabalho escravo. 

    O Brasil em crise
 No entanto, os indicadores mostram que o
desenvolvimento foi prejudicado nos últimos dois anos.
Segundo os dados, o desemprego subiu 2,3%, chegando
a um total de 14,2%. Ou seja, o Brasil tem 14,3 milhões
de desocupados (pessoas que procuram emprego e não
encontram). Como agravante, temos o período
pandêmico, que fez necessária a paralisação de
atividades econômicas a fim de conter o contágio da
Covid-19; porém, isso trouxe impacto negativo para
diversos setores da economia brasileira. 
   No país, ainda há grandes obstáculos para o alcance
do oitavo ODS, principalmente no contexto de crise
sanitária que, como consequência, trouxe também a
crise econômica. 
 Além disso, outro ponto relevante é o impacto
ambiental; o crescimento econômico é importante, mas
a qualidade de vida para trabalhadores e trabalhadoras
e a garantia de recursos naturais para as gerações
futuras dependem também da sustentabilidade. Por
isso, faz-se cada vez mais urgente a aplicação dessas
metas aqui no Brasil.
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UM DISCO DAQUI

PÁGINA 15 NOSSOS TERRITÓRIOS

PIAUÍ ARTÍSTICO

O primeiro filme longo
piauiense é "Cipriano", de
Douglas Machado, que
mostra a cultura local por
sonhos, religião e sertão.
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Tiago Ferreira, gerente de
Monitoramento e Avaliação
da Suple, dá uma dica
preciosa hoje: a Cachoeira
da Campeira, localizada
próxima ao município de
Altos. De água limpíssima no
período chuvoso e com a
temperatura ideal para o
banho, o local é de fácil
acesso, possui uma beleza
estonteante e merece ser
conservado por visitantes.


