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Um jornal virtual para as filhas e filhos do Sol do Equador
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Símbolo do Piauí, esta pintura rupestre recebe enaltecimento pelo mundo todo

BOLETIM TERRITORIAL
 

PIAUÍ ARTÍSTICO
 

CULTURAS PIAUIENSES
Assentamento Paraíso: a voz da juventude



As palestras da Sexta Programada estão de volta!
Anota aí no calendário: na próxima sexta (27), a Seplan
volta a realizar os debates da Sexta Programada, abertos
ao público e com o objetivo de fortalecer o diálogo entre
gestores, pesquisadores e a sociedade em geral.
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   Vale do Canindé
  No dia 05 de maio, o Agente Territorial Levi Lustosa
esteve no município de São João do Piauí visitando as
instituições estaduais e federais existentes no Território
de Desenvolvimento Vale do Canindé. Assim, Levi
percorreu o Instituto de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado do  Piauí (Emater), o Banco do Nordeste
(BNB) e o Instituto Federal do Piauí (IFPI), a fim de
alinhar as políticas públicas e formalizar parcerias para
o desenvolvimento com base na política territorial, como
estratégia de apoio ao Conselho de Desenvolvimento
Territorial e Sustentável (CDTS) e às articulações
institucionais. Nos dias seguintes, visitou os municípios
de Simplício Mendes e Bela Vista, em parceria com a
SASC, no Programa Busca Ativa/Cartão Pro-Social,
destinado às famílias que residam no estado do Piauí em
situação de pobreza ou extrema pobreza
impossibilitadas de arcar, por conta própria, com o
enfrentamento de contingências sociais e
vulnerabilidades. 
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   PSI em sete Territórios
 No dia 10 de maio, a Secretaria de Estado do
Planejamento organizou reunião para divulgação e
socialização para preparação do Projeto Piauí
Sustentável e Inclusivo (PSI) a ser implementado em
sete Territórios de Desenvolvimento pertencentes à
bacia hidrográfica dos rios Piauí e Canindé. O evento
contou com mais de 200 participantes, incluindo
representantes de comunidades quilombolas e
indígenas, em especial a etnia Kariri.
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  Em fala de abertura, a secretária Rejane Tavares
ressaltou a importância das parcerias. “É com muita
satisfação que iniciamos essa jornada do PSI com a
Secretaria da Agricultura Familiar, a Secretaria do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos, o Instituto de Terras do
Piauí e com a equipe técnica da Seplan, nesse processo
de articulação e elaboração do projeto que visa
incentivar o desenvolvimento e a geração de recursos
nos 138 municípios dos sete Territórios".
  No evento, o diretor de Operações Externas da Seplan,
Célio Pitanga, focou na divulgação das informações
sobre consequentes obras do projeto e sobre os estudos
socioambientais realizados, ressaltando que a
prioridade, neste primeiro momento, é de
implementação nos municípios com predominância
forte das características do semiárido e classificados no
ecossistema Mata dos Cocais.
 Dentre os impactos positivos destacados na
socialização, Célio Pitanga apontou que a população
desses municípios verá aumento de emprego e de renda,
alavancamento do número de produtores aptos a
implementar as mudanças na produção agrícola
familiar, a manutenção de jovens no campo, a
participação exponencial de mulheres trabalhadoras e
ainda a recuperação de áreas degradas e de áreas de
nascentes.
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  Carnaubais
  Aconteceu no dia 06, em Castelo do Piauí, reunião com
a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Saúde,
Secretaria de Fazenda e prefeitos locais para
explanação, discussão e elaboração do protocolo de
intenções, cuja finalidade é dar início a implantação do
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde. De acordo
com o Agente Gecivaldo Gama, “esse consórcio é
resultado de discussões e de prioridades encaminhadas
pelo CDTS dos Carnaubais, com a instalação de um
hospital em Castelo que atenderá a população de sete
municípios, oferecendo consultas e procedimentos de
média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar”.

  Vale dos Rios Piauí e Itaueira
 Moises Miranda esteve, no dia 11, acompanhando a
equipe da Secretaria da Assistência Social, Trabalho e
Direitos Humanos (Sasc) com o Programa Cartão Pró-
social. O Agente do Vale dos Rios Piauí e Itaueira
percorreu os municípios de Rio Grande do Piauí, Flores,
Ribeira do Piauí e São José do Peixe. Segundo Moises,
“nos dias de visita, tivemos momentos grandiosos de
debate, com a presença de todos os órgãos envolvidos,
como prefeituras, câmaras municipais, secretaria de
agricultura e de saúde, polícias militares, conselhos
tutelares, sindicatos e representantes da sociedade
civil”. 
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  Direto do Palácio
 Nesta quinta-feira (19), no Palácio do Karnak, a
secretária Rejane Tavares se reuniu com a governadora
Regina Sousa para o lançamento do Programa de
Incentivo aos Micros e Pequenos Empreendedores e a
Agencia de Fomento do Estado do Piauí. Este programa
visa incrementar negócios direcionados para a
agricultura familiar que busca a redução de custos
destes empreendimentos. "É uma ferramenta
extremamente importante, pois vai incentivar pequenos
negócios que apoiam a agricultura familiar e criam uma
situação de juros bastante favoráveis, de 5% ao ano,
sendo um instrumento fundamental para ampliar as
ações da agricultura familiar no estado do Piauí”,
pontuou Rejane Tavares.
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  O ano de 2007 foi extremamente importante para todo
o planeta. Foi nesse ano que o Cristo Redentor foi eleito
como uma das novas sete maravilhas do mundo
moderno. Também foi quando a Lei do Planejamento
Participativo e Territorial do Piauí foi instituída,
promovendo o desenvolvimento sustentável do Estado, a
redução das desigualdades e a melhoria da qualidade de
vida da população, ainda estabelecendo a divisão do
Piauí em Territórios.
  Porém, um dia foi bastante especial para um grupo de
jovens do interior do Cocais. No dia 07 de junho de 2007,
à margem da rodovia BR 404, a poucos quilômetros do
centro de Pedro II, nascia o Assentamento Paraíso, o
primeiro assentamento jovem do Brasil, formado por
filhos e filhas de agricultores e egressos da Escola
Agrícola Santa Ângela. Neste dia, 13 jovens tinham suas
vidas mudadas para sempre. 
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   Moradia e alimento
  Os Assentamentos são importantes unidades agrícolas
para pensar o desenvolvimento da agricultura familiar e
da reforma agrária, esta última sendo uma bandeira
histórica levantada por milhares de trabalhadores e
trabalhadoras rurais que pensam, principalmente, no
uso consciente da terra. 
 Para uma propriedade ser considerada como
assentamento é preciso passar pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra) e para existir, é
necessário que, primeiramente, tenha um imóvel rural
sem função social, ou seja, que não seja utilizado
apropriadamente pelo seu proprietário. 
  Quando o Incra cria um projeto de assentamento, de
início o órgão entrega o lote para o assentado e, após o
devido cadastro no Registro de Beneficiário (cadastro
nacional dos assentados da reforma agrária do Governo
Federal), a família agricultora passa a acessar créditos
iniciais de implantação no lote como um primeiro
investimento, construindo sua casa. 
   Além da distribuição de terras, os assentados também
recebem condições de moradia e de produção familiar.
Assim, garantem sua segurança alimentar em zonas
rurais que, até então, se encontravam sob risco
alimentar e social.
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  Suas atividades produtivas mudam de região para
região, mas as principais são as agropecuárias,
incluindo a produção de alimentos para consumo
próprio e para comunidades vizinhas. 
   E o trabalho é bem dividido por funções: há os grupos
que garantem escolas às crianças, os que viabilizam a
produção e distribuição dos alimentos; os que
promovem o bem-estar das famílias e aqueles que
incentivam a cultura e a arte no local. Tudo bem
repartido, mas com a solidariedade como bandeira
fincada no cooperativismo.
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    O paraíso é aqui
 No Piauí, existem 475 assentamentos do Incra
espalhados por todos os 12 Territórios de
Desenvolvimento, com maior concentração nos
Territórios Entre Rios, Cocais e Carnaubais e o Paraíso é
um deles.
  Referência nacional, o que o distingue dos demais é a
sua formação. Em 2004, 13 filhos e filhas de agricultores,
que estavam, na época, no curso técnico agrícola da
escola local, criaram uma associação própria.
  Eram jovens ainda, entre os 16 e os 25 anos, ainda no
segundo período do curso, mas que já sonhavam em ter
um lugar para chamar de lar, onde poderiam criar
raízes. Foi quando, com a associação, começaram as
mobilizações e articulações para chamar a atenção do
governo. 
 O resultado? Conseguiram 180 mil reais de verbas
estaduais por meio de crédito fundiário do Piauí para
adquirirem posse de terras e iniciarem a instalação das
devidas infraestruturas de água e energia. De quebra,
ainda adquiriram tijolos ecológicos para construírem
suas casas.
  E, com toda a certeza do mundo, o dia 07 de junho de
2007 ficará marcado para sempre nas suas memórias,
pois ali nascia de vez o Assentamento Paraíso.
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  A partir dessa data, cada assentado teve sua residência,
instalada na área de 20 hectares, que eles chamam de
“quintal”. Já o restante da terra é totalmente coletivo,
destinado à produção de aves e de porcos.
  Falando em coletividade, esta é a maior força que move
o paraíso piauiense, pois o espaço é uma única família
formada por várias que moram ali. O senso de união foi
o que permitiu que o sonho de raízes se transformasse
numa frondosa árvore que dá frutos até hoje e, segundo
as vozes locais, este é o legado que querem guardar para
as gerações futuras: a solidariedade, o respeito mútuo e
a vida plena em comunidade.
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  Mesmo com uma diretoria delimitada, com presidente,
tesoureiro, secretário e conselheiro fiscal, as decisões
são tomadas em consenso e a democracia rege seu
presente e seu futuro.
  Por isso, leitor ou leitora, quando você estiver indo
para Pedro II, preste atenção na estrada e, quando ver a
placa do Assentamento Paraíso, sinta alegria. Ali, não
estão só 240 hectares de terra; estão famílias que
conquistaram seu direito de moradia, formaram laços,
aprenderam o empreendorismo rural e mudaram de
vida há 15 anos.
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UM LIVRO DAQUI
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De Ítalo Damasceno, "O
segredo de Amarilis
Antúrio" é uma história
imperdível de mistério,
amor, passado e humor,
escrita com maestria. 
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UM FILME DAQUI
O curta "Encarnado", de
Ana Clara Ribeiro e
Otávio Almeida, mostra
uma poderosa relação de
dois vaqueiros isolados
nos cânios do Rio Poti.


