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Majestosa praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, no município de Piracuruca

A VOZ DA AGENTE
Entrevista com Jannice Maria, Agente

Territorial do Vale do Rio Guaribas
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OS ODS?

ODS 09: Infraestrutura verde e

inovação nas indústrias

CULTURAS
PIAUIENSES

13 cachoeiras belíssimas para

conhecer no Piauí - Parte 1



    Balanço da Gestão de 2021
    A secretária Rejane Tavares e o governador Wellington
Dias entregaram a Mensagem Anual do Governo do
Estado à Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), na
manhã do dia 1º de fevereiro, representando a abertura
do ano legislativo. O documento é um Balanço da Gestão
de 2021 e funciona como uma prestação de contas que
informa todas as ações de governo daquele ano,
apresentando o que foi entregue à população.
   O tema deste ano foi “Aceleração”, visto que as ações
estatais continuam combatendo a pandemia, enquanto
aceleram as ações que foram comprometidas em 2020.
Além disso, o artista plástico João Elyo foi homenageado
nesta edição. Uma criança talentosíssima e um portador
do futuro, que desponta artisticamente com telas
incríveis estampando o Balanço.
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  A Secretaria de Estado do Planejamento convida para
participar de oficinas de elaboração de ações
estratégicas, que acontecerão entre os dias 07 a 10 de
fevereiro, na próxima semana, sempre a partir das 09h.
No atual momento, a Seplan constitui a Agenda 2030 –
ODS Piauí, que será o instrumento de consolidação do
planejamento estratégico de longo prazo do estado. 
   Ao todo, serão quatro oficinas temáticas, seguindo o
cronograma. Lembrando que, para acessar os links das
oficinas, basta clicar (com o dedo ou com o mouse) em
cima das datas colocadas logo abaixo:

CONVITE PARA OFICINAS
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07.02 Mineração, Agronegócio e Energia

08.02 Comércio, Serviços e Turismo

09.02 Agricultura Familiar

10.02 Cadeias Produtivas e Câmaras
Setoriais

https://piauiconectado.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/piauiconectado/meeting/download/7de7c745cb404be6bc3d4c547261a1c3?siteurl=piauiconectado&MTID=ma3db1056f09c83eef69f47f0bf74d5f0
https://piauiconectado.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/piauiconectado/meeting/download/17fe027e894943a2a1dbdefd7093535d?siteurl=piauiconectado&MTID=ma4e8a13c1c3576810dbb961f1ab5a35c
https://piauiconectado.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/piauiconectado/meeting/download/21a48865f7d14fd0ae99355c955172d6?siteurl=piauiconectado&MTID=mf05f8eb6e1e2966970cd9f0569cf0b2a
https://piauiconectado.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/piauiconectado/meeting/download/2b17aa34c38e4f9889d6b36b8985f676?siteurl=piauiconectado&MTID=m25bfcf94aaa35cdf34f63cad7b882970
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A VOZ DA AGENTE

  Natural de Monsenhor Hipólito, a piauiense Jannice
Maria é filha de um agricultor e uma professora.
Formada em Administração de Empresas e em Direito,
atualmente é Agente Territorial do Vale do Rio
Guaribas, função que exerce com muito afinco.

    O que o seu trabalho significa para você?
 É uma das minhas paixões! Ser Agente de
Desenvolvimento é poder contribuir com um Piauí
melhor. É fazer parte desse processo de
democratização, de partilha de ideias, de sonhos e
projetos. É poder contribuir com a integração dos
municípios, seus gestores e a sociedade civil, buscando
harmonia e crescimento sustentável coletivo.

 Para você, quais são as principais
responsabilidades de uma Agente?
    A Agente precisa ter comprometimento, saber ouvir e
principalmente dialogar. Temos várias responsabilidades,
pois somos um elo entre o Estado, suas setoriais e os
municípios do Território. Temos um papel fundamental
nas articulações e ações do Estado. 

ENTREVISTA COM JANNICE MARIA, 

AGENTE TERRITORIAL DO VALE DO RIO GUARIBAS
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A VOZ DA AGENTE

    Como você trabalha no desenvolvimento do Piauí?
   Nós, como Agentes de Desenvolvimento, estamos na
coordenação das atividades do Conselho do Território.
É um espaço onde construímos as políticas públicas, na
busca de melhoria da qualidade de vida das pessoas e,
de certa forma, da democratização do planejamento do
Estado do Piauí. 
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A VOZ DA AGENTE

   Na sua opinião, o que difere o seu território dos
demais?
   No Guaribas, temos um povo trabalhador e acolhedor.
Temos o município de Picos, com o comércio gigante e a
oferta de serviços de Educação e Saúde. Temos ainda
um dos maiores entroncamentos do Nordeste, com BR’s
que cortam nosso Estado e facilitam o escoamento da
produção. Também temos destaque na produção de mel
orgânico e na cajucultura (castanhas e cajuína).

   Por fim, como você imagina que será o Vale do Rio
Guaribas no ano de 2030?
  Sou muito positiva. Consigo sempre ver o melhor.
Temos um território rico, com grandes cadeias
produtivas. Enxergo uma melhoria na educação,
principalmente com a chegada das Universidades
Abertas em todos os municípios. Vejo que haverá uma
mudança de investimentos no campo, na permanência
dos jovens no campo, com a expansão das cadeias
produtivas para incluir mais comunidades, além do uso
de energias renováveis, que geram renda e trabalho.
Nossa missão é contribuir cada vez mais com a
inclusão, o desenvolvimento e a participação geral.
Acredito que colheremos os bons frutos desse trabalho.
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VOCÊ CONHECE OS ODS?

 Chegamos ao nono Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), nessa coluna especial que apresenta
semanalmente todos os eixos que o Brasil quer
alcançar e melhorar até 2030.
   Abordando o investimento em infraestrutura, voltado
também para inovação, esse objetivo de número 09
oferece ferramentas importantíssimas para que
venham o crescimento econômico e o desenvolvimento. 
  Já que mais da metade das pessoas ao redor do mundo
vive em centros urbanos, cidades, metrópoles etc., ter
meios de transporte, energias limpas e empresas
preocupadas com o planeta torna-se fundamental para
que o meio ambiente não seja prejudicado.
 Assim, esse ODS busca apoiar as indústrias
sustentáveis, investir na ciência para promover a
inovação e, ainda, oferecer igualdade para toda a
população ter acesso ao conhecimento geral.
 
   E essa tal de “infraestrutura resiliente”?
 Agora chegamos em um termo que pode assustar de
primeira, mas que é algo bem simples e interessante de
observar, além de ter uma importância grandíssima.
 

 ODS 09: INFRAESTRUTURA VERDE E 

INOVAÇÃO NAS INDÚSTRIAS
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VOCÊ CONHECE OS ODS?

  Infraestrutura resiliente nada mais é do que aquelas
construções em cidades e em espaços rurais que são
feitas pensadas de maneira coletiva: são capazes de
resistir ou de se recuperar rapidamente, caso aconteça
alguma mudança climática ou desastre natural. E ela é
importante por mostrar como a natureza e a
humanidade podem conviver em harmonia, sem
causarem transtorno entre seres humanos, animais, a
vegetação e os diversos ambientes naturais. 
   Associada a isso, há a infraestrutura verde, em que a
paisagem é utilizada para contribuir com prédios e
casas. Esse é o ambiente perfeito para viver
atualmente, pois representa também uma contribuição
significativa para a saúde e a qualidade de vida dos
habitantes dessas cidades. Mais uma vez, vemos os ODS
todos interligados em prol de um mundo melhor para
2030 e muitas décadas além. 
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CULTURAS PIAUIENSES

  O Piauí é um estado vasto em belezas naturais e que
possui paisagens impressionantes propícias para o
ecoturismo. Nossas cachoeiras belíssimas, por exemplo,
precisam ser mais conhecidas e exploradas. Por isso,
nessa e na próxima semana vamos passear por 13
cachoeiras incríveis presentes nos mais diversos
territórios do nosso estado. Antes de iniciarmos a longa
viagem, é importante ressaltar que a melhor época
para visitá-las é no período chuvoso, entre os meses de
janeiro e abril, que é quando elas se revelam. 
 
   1 - Cachoeira do Engenho Velho 
  Localizada no município de Cocal, fica a 25km do
centro da cidade e se encontra na região da Serra da
Ibiapaba. Possui uma queda d’água de 50 metros e o
seu acesso é um pouco difícil; é necessário que a pessoa
vá preparada para enfrentar uma trilha e que esteja
munida de água mineral e alimentos para não passar
por nenhum perrengue durante sua visita.
 
  2 - Cachoeira Lembrada
  Essa cachoeira traz uma particularidade incrível, pois
fica dentro da região dos cânions do rio Poti, no
Povoado Mirindiba, a 80km do centro de Juazeiro do
Piauí. Possui um nível de acesso médio, com trilhas que
rodeiam os paredões dos cânions.

 

13 CACHOEIRAS BELÍSSIMAS PARA CONHECER NO PIAUÍ - PARTE 1
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CULTURAS PIAUIENSES

   3 - Cachoeira Riachão (acima)
 De encher os olhos, encontra-se no Parque Nacional de
Sete Cidades, no município de Piracuruca. É de fácil
acesso e possui uma queda d’água de 20 metros, onde
se forma um lindo riacho para o banho.
 
   4 - Cachoeira Pedra Negra
  Localizada no Povoado Bem Bom, a 40 km de Campo
Maior, essa cachoeira possui três quedas d’água com
uma altura de 20 metros. Para entrar, é necessária
autorização, pois fica dentro de uma propriedade
privada, mas depois é só descer por uma pequena
trilha e desfrutar suas águas. 
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CULTURAS PIAUIENSES
   5 - Cachoeira do Urubu (abaixo)
   A cachoeira mais famosa do Piauí está nos municípios
de Esperantina e Batalha, mais especificamente no
Parque Ecológico da Cachoeira do Urubu. Ela é formada
pelas águas do rio Longá, que acabam criando diversas
cascatas e, nos períodos de menos chuvas, formam
piscinas naturais. Possui também uma passarela que
oferece maior proximidade com o meio ambiente. 



  6 - Cachoeira do Xixá
 Belíssima e misteriosa, só se apresenta no período
chuvoso. É formada por paredões de 10 metros de
altura e, em sua queda, forma-se uma piscina natural.
Fica no Povoado de Xixá, a 9 km do município de
Batalha. Seu acesso é fácil e possui bares e restaurantes
nas redondezas.
 
  7 - Cachoeira Arrais (abaixo)
 Essa é uma cachoeira cheia de encantos e que está
localizada dentro do Parque Municipal Pedra do
Castelo, no município de Castelo do Piauí. Tem duas
quedas d’água de 20 metros de altura que se sobrepõem
uma por cima da outra. Suas trilhas com caminhos
íngremes e escorregadios tornam o acesso um pouco
difícil. Por isso, tome cuidado, mas não deixe de ir! 
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CULTURAS PIAUIENSES



UM DISCO DAQUI
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PIAUÍ ARTÍSTICO

Este álbum é um marco
para a música piauiense,
pois traz Teófilo Lima,
cantor de Parnaíba, em
uma viagem que mistura
rock com ritmos regionais. 

PRÓXIMA PARADA
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A assessora de imprensa
Cristiana Nunes indica aqui
a praia de Maramar, que se
encontra no Território
Planície Litorânea. Na sua
opinião, é a melhor praia
que o Piauí tem, com beleza
natural, água do mar com
temperatura deliciosa e
ondas na medida certa. Além
disso, ainda sugere barracas
com peixinhos fritos para
comer rezando.


