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PALAVRA DO
GOVERNADOR



O ano de 2021 chegou com muita esperança. A es-
perança de que a vacinação finalmente vai encerrar 
a pandemia e que, assim, a vida dos piauienses pos-
sa voltar à normalidade. 

As primeiras doses da tão esperada vacina chega-
ram ao Piauí ainda em janeiro e, imediatamente, ini-
ciamos a vacinação no Estado inteiro. Foi com uma 
logística organizada que conseguimos garantir a 
distribuição das vacinas de forma ágil para toda a 
população em nossos 224 municípios.

Hoje, podemos dizer que as ações que adotamos 
foram assertivas e possibilitaram uma campanha 
eficiente, com resultados importantes para a defe-
sa da vida. Ao longo do ano, a cobertura vacinal no 
Estado alcançou 77,06% (2.528.829 pessoas) com 
a primeira dose. Isso significa que, a cada 4 piauien-
ses, 3 foram vacinados com pelo menos uma dose. 
Com a segunda dose, a cobertura chegou a 64,03% 
(2.051.291 pessoas), e a terceira dose foi administra-
da em 6,17% (202.447 pessoas), da população ainda 
em 2021.  Finalizamos o ano com o Piauí sendo o 
segundo Estado do país no ranking de mais pes-
soas com o ciclo completo de imunização.

A vacinação trouxe muita esperança, mas não po-
demos relaxar no enfrentamento à pandemia. Até 
mesmo porque a má gestão do Governo Federal 
atrasou o processo de imunização no Brasil, dei-
xando as ações de combate à Covid-19 sob respon-
sabilidade dos Estados. Em todas as nossas ações, 
focamos em preservar e garantir qualidade de vida 
para a população piauiense.

Sempre pautado pela ciência, o Governo do Piauí 
continuou a elaborar e revisar os decretos com 
medidas sanitárias para evitar o aumento da con-
taminação e sobrecarga das unidades de saúde. 
Também foram fundamentais para o controle da 
pandemia as barreiras sanitárias e o programa bus-

ca ativa, com a fiscalização das medidas restritivas. 
Os investimentos na saúde garantiram a distribui-
ção de testes e equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPIs). Além disso, ampliamos a capacidade de 
atendimento da rede em mais de 140 leitos de UTI, 
e implantamos um Centro de Reabilitação para tra-
tar aquelas pessoas que sofrem com as sequelas 
pós-Covid. 

O papel que desempenhamos na presidência do 
Consórcio Nordeste e por meio do Fórum dos Go-
vernadores foi essencial para a organização das 
políticas na região Nordeste. Propomos, principal-
mente, a realização de ações emergenciais e a bus-
ca ativa por mais vacinas, insumos e equipamentos 
necessários para continuar a combater a Covid-19, 
que não podemos esquecer: ainda não foi total-
mente vencida.

Essa missão, inclusive, nos rendeu o prêmio Sérgio 
Arouca de Saúde e Cidadania. A honraria foi-me 
concedida pela FIOCRUZ, pela atuação enquan-
to coordenador da temática de vacinação contra a 
Covid-19 e de enfrentamento à pandemia do Fórum 
Nacional de Governadores. Reconhecimento este 
que compartilho com meus colegas governadores, 
que confiaram a mim a tarefa de condução desta 
temática. 

Além do combate à pandemia, realizamos investi-
mentos importantes para garantir a qualidade no 
atendimento de saúde para os piauienses. Em Te-
resina, entregamos à população o Hospital Infantil 
Lucídio Portella totalmente reformado, com es-
trutura modernizada e aumento na capacidade de 
atendimento. Realizamos também melhorias nos 
hospitais de Picos e Floriano, que desempenham 
papéis fundamentais em suas regiões.

Investimos em equipamentos para os hospitais e 
melhoramos a capacidade de realização de cirur-
gias. Para se ter ideia, só no Hospital Getúlio Var-
gas (HGV), foram realizadas 8.096 cirurgias e 22 
transplantes. Destaco aqui também a obra da Nova 
Maternidade de Teresina, que segue em ritmo ace-
lerado e em breve estará pronta para atender a po-
pulação com qualidade e atenção. 
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doras. O objetivo é promover o empreendedorismo 
feminino, por meio do Programa Fomento Mulher.

Na educação, superando os efeitos da pandemia, 
o Piauí seguiu firme para alcançar a meta de ele-
var a formação dos piauienses, um compromisso 
defendido nas políticas públicas do Estado desde 
2003. Entre as ações: organizamos a rede da cre-
che à educação profissional, priorizamos o acesso 
à educação, asseguramos Ensino Médio em todos 
os municípios do Estado, ampliamos a rede de edu-
cação profissional e oportunizamos a conclusão 
da escolaridade para jovens e adultos pelo atendi-
mento na EJA. 

Um dos nossos gran-
des orgulhos é o de 
estarmos avançando 
na redução do analfa-
betismo. Para acelerar 
essa conquista, esta-
mos desenvolvendo o 
maior programa de al-
fabetização da história: 
o PRO Alfabetização 
(PROAJA). Para atender 
200 mil jovens, adultos 
e idosos até 2022, o 

programa realiza uma busca por pessoas não alfa-
betizadas e concede auxílio financeiro dividido em 3 
parcelas de R$ 400,00, como um incentivo à aderên-
cia e permanência das pessoas ao programa. 

Para garantir o acesso às aulas, considerando que 
em 2021 ainda tivemos que manter o ensino remo-
to durante praticamente todo o ano, seguimos o 
investimento que estávamos fazendo no Programa 
de Mediação Tecnológica (Canal Educação). Foram 
transmitidas mais de 18 mil aulas da educação bási-
ca, superior e dos cursinhos Pré-ENEM. Além disso, 
a aplicação de R$ 25 milhões foi essencial para que 
os nossos estudantes do Piauí tivessem acesso aos 
conteúdos das aulas por meio de 10 mil tablets e 
mais de 150 mil chips com acesso à internet, adqui-
ridos e distribuídos pelo Governo. 

Mesmo com o ensino remoto, nosso objetivo de 
melhorar a infraestrutura de todas as escolas da 

Desde seu início, a pandemia exigiu a defesa da vida 
em vários aspectos, especialmente os socioeconô-
micos. Direcionamos as decisões do Estado para a 
atração de investimentos e geração de empregos, 
mas cuidar do social foi fundamental.

Com ações emergenciais, pudemos garantir o ali-
mento imediato para cerca de 15 mil famílias em ne-
cessidade. O Estado ainda utilizou R$ 3,8 milhões 
para subsidiar descontos nas contas de energia de 
19.912 famílias de baixa renda. Para atender à po-
pulação mais vulnerável a longo prazo, lançamos o 
Cartão PRO Social, que transfere renda para quem 
está fora dos programas sociais, por meio de 6 par-
celas de R$ 200,00. Famílias de todos os municí-
pios do Piauí estão sendo 
beneficiadas. Além disso, 
realizamos ações para ga-
rantir condições de aces-
so desses beneficiados a 
uma renda definitiva. 

Trabalhamos para garan-
tir que problemas como a 
insegurança alimentar se-
jam totalmente erradica-
dos. E nós estamos nesse 
caminho. De acordo com o 
IBGE, mesmo com todos os desafios na área social, 
o nosso Piauí se mantém numa trajetória de dimi-
nuição da pobreza. Entre 2019 e 2020, o Estado 
reduziu em 6,7 pontos percentuais a quantidade 
de pessoas na linha da pobreza. No ranking nacio-
nal, o Piauí ocupa a quarta posição entre os estados 
que mais tiraram pessoas da situação de pobreza. 

Para melhorar a geração de renda, garantimos pro-
gramas de subsídios e linhas de crédito para aten-
der aquelas pessoas que se formaram e não con-
seguiram um emprego, bem como para o produtor 
rural atingido pelos efeitos da pandemia. Destaco 
aqui os cerca de R$ 32 milhões investidos, para que 
pudéssemos realizar 1.750 operações de crédito 
desburocratizado, atendendo a beneficiados em 80 
municípios piauienses. Dentro desse valor, R$ 3 mi-
lhões foram destinados exclusivamente para linhas 
de crédito especiais direcionadas para empreende-

EM TODAS AS NOSSAS AÇÕES, 
FOCAMOS EM PRESERVAR 
E GARANTIR QUALIDADE DE VIDA 
PARA A POPULAÇÃO A PIAUIENSE.
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rede não mudou. Muito me alegra ver mais de 50 
escolas entregues com estrutura toda reformada e 
a capacidade ampliada, pronta para receber nossos 
alunos no retorno às aulas 
presenciais. Além disso, os 
prédios foram aprimora-
dos com a instalação de 
mais de 60 laboratórios 
e outros equipamentos e 
materiais pedagógicos.

A educação é transforma-
dora e é uma realização 
para qualquer gestor po-
der usar essa ferramenta 
para promover a inclusão. 
Por isso, a entrega do pri-
meiro Centro de Música 
Eficiente é um dos destaques que incluo aqui. Ao 
todo, 242 crianças já são atendidas pelo projeto, 
sendo 70% delas portadoras de alguma deficiência.

Outra notícia boa é o pagamento dos 62 milhões 
de Abono Salarial para professores e funcioná-
rios administrativos da educação. Mais de 22 mil 
servidores foram beneficiados, o que contribuiu 
para o cumprimento da regra de aplicação de 
70% do FUNDEB.

A Segurança Pública é, também, uma das áreas 
em que tivemos avanços importantes. Nossos in-
vestimentos ajudaram o setor a desenvolver um 
trabalho de mais qualidade à população, com a 
capacitação e a formação de equipes especializa-
das. Além disso, 296 novas viaturas foram dispo-
nibilizadas para uso da força policial, reforçando a 
segurança nas ruas.

Aqui destaco ainda os R$ 11 milhões investidos 
na instalação do Centro Integrado de Comando e 
Controle (CICC) – uma inovação que tornou o tra-
balho de segurança pública do Piauí muito mais 
integrado, envolvendo a Polícia Civil, Militar e o 
Corpo de Bombeiros. 

Com o cenário de desemprego e precarização do 
emprego em todo o Brasil, o Piauí investiu em ações 
de preservação dos empregos e ampliação de aces-

so a crédito. Um esforço fundamental para minimi-
zar os prejuízos causados pela pandemia e evitar o 
fechamento de empresas. Apesar dos desafios, a JU-

CEPI registrou um saldo 
positivo de mais de 4.500 
novas empresas no Piauí, 
em 2021. 

Além disso, vale ressal-
tar a relevância da con-
cessão do Piauí Auxílio, 
no valor de R$ 1.000,00. 
Foram alcançados pela 
ação 4 mil trabalhadores 
desempregados e micro 
e pequenos empresá-
rios dos setores de bares, 
restaurantes e estabele-

cimentos destinados à realização de eventos.

Dentro da política de geração de investimentos no 
Estado, destacamos o prêmio recebido de melhor 
parceria público-privada (PPP) do mundo, pela 
Nova Ceasa. A ação, realizada através do Banco de 
Alimentos, distribui cerca de 550 toneladas de ali-
mentos a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Aproveitando o sucesso das nossas PPPs, am-
pliamos nossos investimentos com a contratação 
de mais 4 projetos. São eles: Parque Zoobotânico, 
Piauí Center, Rodovia Transcerrados e Centro de 
Convenções. Ao todo, o investimento gerado é de 
cerca de R$ 740 milhões. Além disso, foi criada a 
Agência de Atração de Investimentos Estratégi-
cos do Piauí (INVESTE-PI), para estimular os in-
vestimentos no Estado. Uma das ações que avan-
çam para sua implantação em 2022 é o Distrito 
Digital do Piauí. 

Ainda nessa área, não podemos esquecer a impor-
tância da agricultura familiar na produção de ali-
mentos e no fator gerador de renda. Essa atividade 
desempenha um papel de extrema relevância na 
movimentação da economia no Piauí. Nosso esfor-
ço tem sido em aperfeiçoar as técnicas de produção, 
proporcionar assistência técnica aos produtores e 
auxiliar na comercialização dos produtos. 

DIRECIONAMOS AS DECISÕES 
DO ESTADO PARA A ATRAÇÃO 
DE INVESTIMENTOS E GERAÇÃO 
DE EMPREGOS, MAS CUIDAR 
DO SOCIAL FOI FUNDAMENTAL.
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Mais de R$ 1 milhão foi investido em assistência téc-
nica e extensão rural para 33 mil agricultores. Além 
disso, foram adquiridas e distribuídas cerca de 245 
toneladas de sementes de 
milho e feijão, mais 50 mil 
raquetes de palma forra-
geira, mais de 2.500 kits 
de irrigação adquiridos e 
distribuídos para mais de 
10 famílias de agricultores 
em 146 municípios.

Os subsídios de energia 
para aquicultores e irri-
gantes envolveram R$ 
18,7 milhões. Os apoios à 
comercialização, por meio 
do Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), beneficiaram 1.392 agriculto-
res de 223 entidades, que puderam comercializar 
suas produções. Ao todo, mais de R$ 4 milhões fo-
ram investidos. 

Também realizamos a aquisição e distribuição de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar para 
cerca de 26 mil famílias em vulnerabilidade alimen-
tar, pelo Programa de Alimentação Saudável (PAS). 

Essa política de investimentos e proteção das ati-
vidades econômicas tem como principal objetivo 
defender a fonte de renda dos piauienses, garantin-
do a movimentação da nossa economia. Para isso, 
outra ação importante foi a aplicação de recursos 
em infraestrutura por meio do PRO Piauí, que é o 
maior programa de investimentos da história do 
nosso Estado.

Como forma de ampliar os postos de trabalho, gerar 
renda e manter o ritmo acelerado das entregas do 
Governo, foram investidos cerca de R$ 81,1 milhões 
na restauração, duplicação e melhorias da malha 
rodoviária, correspondendo a um total de 117,6 km. 
Mais R$ 34 milhões foram aplicados na conserva-
ção de 2.724 km de PIs por todo o Estado.

Merecem destaque também os R$ 46,57 milhões 
destinados para o asfaltamento de mais de 860 mil 
metros quadrados de ruas em 43 municípios. A po-

pulação do Piauí ainda foi beneficiada com 1,13 mi-
lhão de metros quadrados de calçamento de ruas 
com paralelepípedo e poliédrico, em 105 municípios, 

com R$ 99,18 milhões 
de investimento. Além 
de recuperação de es-
tradas vicinais, implan-
tação de sistemas de 
abastecimento de água, 
entre outras.

Aproveito que estamos 
tocando nesse assunto, 
para destacar que, já 
no início de 2022, con-
cluiremos as obras nos 
dois últimos municípios 
que ainda não possuem 

acesso asfaltado a uma BR. Assim, alcançaremos 
mais uma marca histórica: todos os municípios do 
Estado integrados por asfalto.

Todas estas ações foram possíveis devido aos 
investimentos feitos para conceder mais eficiên-
cia no setor público. O Piauí desenvolve hoje um 
modelo de gestão por resultados, aperfeiçoando 
os instrumentos de planejamento e na moderni-
zação da estrutura de Governo. Destaco aqui o 
investimento de R$ 31 milhões no projeto de Mo-
dernização da Gestão fiscal, e de R$ 8 milhões na 
modernização da infraestrutura administrativa 
do Estado, com reformas de prédios públicos e 
aquisição de equipamentos. 

E, assim, avançamos com a missão de continuar 
preservando a vida dos piauienses, sem perder de 
vista nossa principal meta, que é um Estado prós-
pero e sustentável, com um elevado índice de de-
senvolvimento humano. Conto com todos nesta 
caminhada!

Um grande abraço

José Wellington Barroso de Araújo Dias
Governador do Estado do Piauí

A EDUCAÇÃO É TRANSFORMA-
DORA E É UMA REALIZAÇÃO 
PARA QUALQUER GESTOR PODER 
USAR ESSA FERRAMENTA 
PARA PROMOVER A INCLUSÃO. 
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OBRA MORADA DAS ESTRELAS, DO ARTISTA PLÁSTICO JOÃO ELYO





O PIAUÍ ACELERA 
COM SEGURANÇA 
RUMO AO FUTURO
O ano de 2021 foi fortemente afetado pelo cená-
rio que se desenhou com o início da pandemia, 
marcado pelos impactos negativos da Covid-19 
em escala global, com repercussão no Brasil e 
seus estados. Além dos efeitos diretos na saúde 
dos piauienses, a pandemia trouxe custos eco-
nômicos e sociais que impactaram especialmen-
te a população mais vulnerável, como o aumento 
da inflação e da insegurança alimentar, diante de 
mudanças no mercado de trabalho e no rendi-
mento domiciliar.

Nesse contexto, o Piauí não parou, adotando no-
vas estratégias para garantir um futuro sustentável 
para todos. A partir de uma gestão eficiente, com 
foco na inclusão social, o Governo do Estado dire-

cionou investimentos para aliviar os impactos so-
cioeconômicos da pandemia e manter a trajetória 
para alcançar de forma cada vez mais rápida e efi-
ciente os resultados projetados até 2030, como o 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,80.

Além da criação e aperfeiçoamento de protoco-
los sanitários, várias medidas foram tomadas para 
acelerar resultados relevantes para os piauienses 
e manter os avanços obtidos nos últimos anos. 

Ainda em 2020, pautado na ciência, o PRO Piauí 
surgiu com um plano de retomada gradual e or-
ganizada das atividades suspensas por conta das 
medidas de restrição. O lançamento da segunda 
fase deu uma nova vertente ao Plano, como um 
Programa de Desenvolvimento Econômico e Social, 
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tendo o objetivo de agilizar a retomada e a entrega 
de investimentos do Estado.

Para uma retomada segura, o Estado investiu for-
temente no combate à pandemia. Foram intensifi-
cadas as ações de testagem, distribuição de equi-
pamentos de Proteção Individual (EPIs) e de testes. 
Foi fundamental ainda a ampliação de leitos de UTI 
por todo o Piauí e a implantação do Centro de Rea-
bilitação para tratamento de pessoas com seque-
las da Covid-19. Os serviços de apoio e orientações 
psicológicas, de forma virtual, fizeram a diferença 
para os acolhidos no pós-tratamento, familiares e 
comunidade em geral.

Apesar do ano difícil que foi 2020, o início da va-
cinação renovou as esperanças de todos. Sempre 
amparando suas decisões pela ciência, o foco prin-
cipal do Governo do Estado passou a ser a imuni-

AÇÕES ECONÔMICAS 
DE COMBATE AOS EFEITOS 
DA PANDEMIA
Durante a pandemia, a responsabilidade de pro-
teger a vida dos piauienses envolveu não apenas 
ações decisivas no âmbito da saúde. Fragilizada 
em um momento inédito, a população precisou de 
apoio socioeconômico e o Governo do Piauí cum-
priu seu papel. Por meio do PRO Piauí, o Estado 
investiu em diversas áreas, combatendo os efeitos 
da pandemia como um efeito acelerador de alcan-
ce das metas. A aplicação dos recursos contribuiu 
para impulsionar a economia, gerar renda e garan-
tir que a população em situação de vulnerabilidade 
tivesse acesso imediato às ações sociais.

O equilíbrio fiscal do Estado foi a base que permi-
tiu ao Piauí expandir seus investimentos e adotar 
medidas que reduzissem os efeitos econômicos 
da pandemia. O modelo de Gestão por Resulta-
dos implantado no Governo possibilitou também 
que as tomadas de decisão em investimentos e no 

combate à pandemia tivessem um embasamento 
ainda mais sólido.

Isso se deve ao equilíbrio das contas, resultado 
de uma boa gestão de recursos, e a uma forte 
política de investimentos, que possibilitou acele-
rar as entregas previstas no PRO Piauí. Ao todo, 
foram investidos cerca de R$ 1,7 bilhão em obras 
em todos os municípios piauienses. 

Destaca-se que 15% de toda a receita própria do 
Estado, em 2021, foi aplicada em investimentos. So-
mando apenas as áreas de infraestrutura e mobili-
dade urbana, os valores ultrapassam 350 milhões 
de reais em programas específicos como o PRO 
Piauí Municípios e o PRO Piauí Rodovias. Isso sem 
contar investimentos realizados pelo PRO Piauí Edu-
cação, PRO Piauí Saúde e pelo PRO Social, que aten-
deu famílias mais vulneráveis e trabalhadores de 
setores mais afetados devido às medidas restritivas. 

zação de todos os piauienses. Em janeiro de 2021, 
o Estado recebeu a primeira remessa de vacinas 
contra a Covid-19. O primeiro passo para a vacina-
ção em todo o Estado.

Um comitê permanente de imunização foi criado 
para as ações de Capacitação e Análise das Cober-
turas Vacinais e de possíveis Eventos Adversos Pós-

-Vacinação. A atuação do comitê, aliada a uma logísti-
ca organizada de distribuição das vacinas para todos 
os municípios, garantiu uma eficiente campanha.

O Piauí finalizou o ano como o 20 Estado do país 
com mais pessoas vacinadas com o ciclo com-
pleto de doses. A cobertura de imunização no 
Estado foi de 77,06% (2.528.829) com a primeira 
dose, 64,03% (2.051.291) na segunda dose e 6,17% 
(202.447) com a terceira dose. Um orgulho para a 
população do Piauí.

13



Incorporadas às várias ações adotadas, sobres-
saem os recursos destinados à melhoria da in-
fraestrutura física e tecnológica das 500 escolas 
estaduais e os investimentos realizados em uni-
dades de saúde em todo o território estadual.

Para garantir uma melhor eficiência dos recursos, 
o governo tem investido na modernização da má-
quina pública. Cerca de R$ 31 milhões foram apli-
cados na implementação do Projeto de Moder-
nização da Gestão Fiscal, que já trouxe avanços. 
A arrecadação tributária teve um crescimento de 
28,22% em relação a 2020. Isso representa cerca 
de R$ 2,37 bilhões.

Os avanços também estão refletidos quando ana-
lisamos a nota CAPAG do Estado. A nota avalia a 
capacidade de pagamento, pela situação fiscal 
dos Entes Subnacionais (Estados e Municípios) 
que queiram contrair novos empréstimos com a 
garantia da União. De acordo com os dados do Te-
souro Nacional, em 2021, o Piauí é destaque com 
nota máxima em dois dos três componentes do 
Indicador: capacidade de endividamento, poupan-
ça e liquidez. A nota propiciou ao Estado realizar 
novas operações de crédito para manter o ritmo 
acelerado de entregas de governo.

PIAUÍ MANTÉM SEU 
RITMO DE CRESCIMENTO
Em 2021, a economia do Estado foi favorecida 
pelos investimentos realizados pelo Governo, 
principalmente para garantir a geração de renda, 
e pela redução das  medidas de restrição sanitá-
rias, que se tornou possível graças ao aumento 
no índice de população vacinada.

Os dados das atividades comerciais evidenciam 
resultados positivos e indícios de aceleração da 
atividade econômica, apesar dos choques cau-
sados pela pandemia. O Comércio Varejista do 
Piauí registrou um maior acréscimo no primeiro 
semestre de 2021, de 22,4%, segunda maior va-
riação do país. 

Por sua vez, o Comércio Varejista ampliado – 
composto pelas atividades de varejo acrescido 
dos segmentos de veículos e motocicletas, par-
tes e peças e material de construção – registrou 
crescimento de 28,4%, entre janeiro a junho de 
2021, e no acumulado de 12 meses apresentou 
acréscimo de 19,3%.

Em relação ao Valor Adicionado Bruto (VAB), 
destaca-se que a indústria vem apresentando 
acréscimo em volume ao longo dos anos, tendo 
em 2019 (último ano disponível) uma elevação 
de 1,9% em termos de volume. Esse resultado se 
deve ao incremento na atividade de eletricidade 
e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resí-
duos e descontaminação.

Outro ganho econômico foi o saldo positivo na 
quantidade de empresas do Piauí. Houve um re-
gistro, de janeiro a dezembro de 2021, da aber-

INDICADOR I - ENDIVIDAMENTO

• Dívida Consolidada / Receita Corrente Líquida
• Nota A (56,25%)

INDICADOR II - POUPANÇA

• Dívida Consolidada / Receita Corrente Líquida
• Nota B (91,22%)

INDICADOR III - LIQUIDEZ

•  Obrigações financeiras / disponibilidade de Caixa
• Nota A (54,66%)

Fonte: Tesouro Nacional (2021).

Nota CAPAG Piauí (Novembro/2021)
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tura de 8.070 novas empresas. O número supera em muito a quantidade de 
fechamentos, que foi de 3.509, excluindo as abertas em cartório e os microem-
preendedores individuais no portal do empreendedor.

A produção agrícola cresceu 11,09%, comparando 2020 com o ano anterior. Para 
2021, de acordo com o IBGE, o aumento esperado é de 2,72%. Por ser ativida-
de de destaque na economia piauiense, os dados da Agropecuária nos últimos 
anos também influenciam os resultados do comércio exterior. 

Em 2020, a variação nominal das exportações foi de 7,9% em relação a 2019, 
enquanto o crescimento em volume foi de 11,2%. Do total das exportações no 
ano, a soja e o milho juntos correspondem a 82,9% do total do faturamento. 
No acumulado de 2021, entre os meses de janeiro e novembro, as exportações 
já chegam ao valor de U$ 795.795.898. Um incremento nominal de 36,2% e 
6,5% em volume. 

A estratégia de crescimento econômico do Governo do Piauí incluiu a aplicação 
de R$ 63.989.456,76 no apoio à agricultura familiar. As ações contemplam o 
fortalecimento de uma estrutura adequada para a produção, comercialização, 
assistência técnica e extensão, visando a qualificação do produtor e a melhoria 
na renda das famílias de agricultores. 

Por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa de Ali-
mentação Saudável (PAS), foram adquiridos gêneros alimentícios da agricultu-
ra familiar. Os alimentos foram doados para famílias em vulnerabilidade como 
forma de garantir a segurança alimentar. O Estado também tem apresentado 
crescimento em termos de participação nas exportações do Nordeste, chegan-
do a 3,6% em 2020.

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (2020)

GRÁFICO 1

Participação do Piauí nas exportações do Nordeste
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A RETOMADA DO 
DESENVOLVIMENTO 
SENTIDA NA PELE
Nota-se também que os ganhos econômicos do Estado representaram melho-
rias diretas para a população. Em 2020 (dado mais recente disponível), a renda 
domiciliar per capita dos piauienses atingiu a média de 859 reais. Paralelamente, 
as ações do Governo do Piauí estimularam setores essenciais da economia, bem 
como o investimento em Ciência e Tecnologia, para promover um ambiente pro-
pício ao crescimento e ao desenvolvimento econômico de todo o Estado.

Esses aspectos também se refletem no aumento dos empregos formais ao lon-
go dos últimos dois anos. Até outubro de 2021, o Piauí contava com 309.699 
pessoas alocadas em vínculos formais, com um saldo positivo de 20.590 novos 
postos de trabalho, de acordo com os dados do Novo Caged. O gráfico abaixo 
mostra a evolução do número de empregos formais do Estado.

Fonte: Novo CAGED (2021) - acesso em 14/12/2021. Elaboração: Superintendência CEPRO (2021).

GRÁFICO 2

Evolução do número de empregos formais – Piauí
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O IBGE também evidenciou o aumento de pessoas ocupadas no Piauí. De acordo 
com a Pesquisa por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), no terceiro trimes-
tre de 2021, o Piauí alcançou o índice de 11,9%, menor taxa de desocupação des-
de 2018. Cabe ressaltar que a mesma pesquisa estima que, aproximadamente, 
46% da população piauiense ocupa postos informais de trabalho. O destaque 
para o alto nível de informalização dos considerados autônomos se revela um 
ponto de atenção para ações futuras.
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ÍNDICES APONTAM OS RESULTADOS 
DE UM BOM TRABALHO
Para o acompanhamento desses indicadores, o Governo implementou a Análise 
Executiva de Resultados. O objetivo é monitorar a trajetória dos índices, antecipan-
do para qual cenário eles se dirigem. A análise realizada em outubro de 2021 apon-
tou uma tendência positiva nos indicadores referentes à longevidade, escolaridade, 
economia, desigualdade social e eficiência na gestão.

Esse reflexo é visível nos indicadores de longevidade, relacionados à saúde e à se-
gurança, que prolongam o tempo de vida do cidadão. É importante destacar neste 
campo que, em 2020, a cobertura da Atenção Básica no Piauí (99,2%) foi superior 
à do Nordeste (87,10%). Com isso, projeta-se1 que 2021 tenha alcançado os 99,74%.

Fonte: DataSus (2021). Elaboração: Projeções realizadas pela equipe CEPRO/SEPLAN.

GRÁFICO 3

Cobertura Populacional estimada pelas Equipes de Atenção Básica
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O apoio à Segurança Pública é importante para o crescimento da lon-
gevidade. Os principais investimentos na área remetem à aquisição de 
acessórios e equipamentos de segurança, de armamento para o efetivo 
das forças de segurança de todo o Estado e de maquinário e equipa-
mentos de tecnologia e segurança destinados à Central de Monitora-
mento eletrônico em Unidades Prisionais. Entre os indicadores, é pos-
sível contemplar perspectivas importantes, como a redução na taxa de 
crimes violentos patrimoniais por 100.000 habitantes. No ano de 2020, 
foi atingido o patamar mais baixo desde 2015 (731,9), ficando em 711,4. A 
partir de uma projeção com base na série histórica, calcula-se para 2021 
uma taxa de 705,7.

1 Devido à ausência de dados oficiais 
mais recentes, os valores projeta-
dos foram calculados utilizando a 
metodologia da projeção logísti-
ca, método que considera o ritmo 
de crescimento dos últimos cinco 
anos e o valor inicial do indicador.
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Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2021). Elaboração: projeções realizadas pela equipe CEPRO/SEPLAN. 

GRÁFICO 4

Taxa de Crimes Violentos Patrimoniais – por 100.000 habitantes
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A redução da taxa de mortalidade na infância também merece destaque. Des-
de 2016, esse índice apresenta queda no Piauí, passando de 18,6 para 15,8 a 
cada mil nascidos vivos em 2020. Projeta-se para o ano de 2021 que o índice 
caia ainda mais, para 15,2 para cada mil nascidos vivos. 

Uma importante ação do Estado relacionada a esse resultado é o fortaleci-
mento da Rede de Assistência Materno e Infantil através da Estratégia Qua-
líneo. Foram realizadas capacitação, redesenho dos processos de trabalho e 
Apoio Técnico à Estruturação das Redes de Atenção à Saúde.

Fonte: DataSus (2021). *Dados preliminares de 2020. Elaboração: Projeções realizadas pela equipe CEPRO/SEPLAN.

GRÁFICO 5

Taxa de mortalidade na infância (menos de 5 anos)
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Podemos observar também um bom desempenho em indicadores educacio-
nais. Mesmo sendo uma das áreas bastante impactadas pela pandemia, per-
cebemos avanços quando analisada a trajetória de indicadores estabelecidos 
como prioridade. 

Como meta prioritária, o programa de alfabetização e a educação de jovens 
e adultos têm demonstrado um avanço consistente nos últimos anos. Desde 
2019, a proporção de matrículas da Educação de Jovens e Adultos superou 
a média do Nordeste. O ano de 2020 registrou 16,3%, e a projeção para 2021 
indica um aumento no percentual de matrícula para 17,2%. O Estado efetivou 
3.795 matrículas de jovens e adultos pelo Programa de Integração Profissional 
ao Ensino Médio (PROEJA), e 3.391 matrículas no Programa Alfabetização de 
Jovens, Adultos e Idosos (PROAJA). 

Outro importante avanço foi no acesso à educação, com des-
taque para a taxa de distorção idade-série. Para o Ensino 
Fundamental II, a taxa alcançou 32,4% em 2020, nas esco-
las estaduais. Este percentual é melhor que o do Nordeste 
(37,5%). A partir da projeção para 2021, espera-se que o in-
dicador se aproxime de 31,8%. Favorecem esse resultado as 
ações desenvolvidas pelo PRO Alfabetização na Idade Certa, 
com investimento em capacitação, orientação pedagógica e 
material adequado. Ao todo, 2.442 professores alfabetizado-
res já foram formados.

Fonte: INEP (2021).

GRÁFICO 6

Porcentagem de matrículas da EJA no Ensino 
Médio integradas à educação profissional
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Quanto à taxa de distorção idade-série do Ensino Médio, houve uma redução ex-
pressiva na última década, chegando a 38%, em 2020, com perspectiva de atingir 
34,7%, em 2021.

Fonte: INEP (2021).

GRÁFICO 7

Taxa de distorção idade-série no Ensino Fundamental II (%)
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Fonte: INEP (2021).

GRÁFICO 8

Taxa de distorção idade-série do Ensino Médio (%)
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MAIS INVESTIMENTOS 
PARA UM NOVO PIAUÍ
Investimentos no Ensino Profissional também foram realizados à medida que esta modalidade 
possibilita avanços no âmbito social e econômico. Por meio da qualificação de mão de obra e 
investimentos na área de Ciência e Tecnologia, promove-se um ambiente propício não só ao 
crescimento, mas também ao desenvolvimento econômico piauiense. Foi investido cerca de 
1,2 milhão de reais em pesquisa, extensão e desenvolvimento, seja por meio de bolsas ou da 
realização de projetos e eventos científicos.

A educação teve de se adaptar a uma realidade de ensino híbrido para atender à necessidade 
de aulas remotas. O Estado mediou o processo de adaptação tecnológica na rede de ensino 
e investiu cerca de R$ 26 milhões na transmissão de aulas e disponibilização de plataformas 
on-line e recursos tecnológicos, para facilitar esse processo e para a formação necessária dos 
profissionais da educação.

UMA GESTÃO DE RESULTADOS PARA A POPULAÇÃO
No entanto, o mais relevante são os reflexos em avanços sociais. Diante de um cenário de 
crise social, com aumento da pobreza, da insegurança alimentar e do número de pessoas 
desalentadas, o Governo investiu em assegurar políticas que pudessem atuar na situação 
emergencial decorrente da pandemia, sem perder de vista as metas projetadas para melhorar 
a vida do piauiense.

O Índice de Gini, que mensura o grau da desigualdade na distribuição de renda, mostra que a 
concentração de renda no Piauí reduziu entre 2019 e 2020. O Índice alcançado foi de 0,474, per-
manecendo abaixo da média regional.

Fonte: Síntese de Indicadores Sociais/IBGE (2021). Elaboração: Superintendência CEPRO/SEPLAN (2021).

GRÁFICO 9

Índice de Gini da renda domiciliar per capita – Piauí e Nordeste – 2016 a 2020
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Nota-se a redução do número de pessoas em situação de extrema pobreza. Ressalta-se que 
essa condição se aplica àquelas que apresentam renda familiar per capita mensal até R$ 89,00. 
Houve uma redução de 3,6 pontos percentuais entre o primeiro e o último ano observados. De 
acordo com a projeção, o percentual deve diminuir em 2023 para 40,29%. Até setembro de 2021, 
1.383.703 pessoas inscritas no CadÚnico se encontravam em situação de extrema pobreza.

Fonte: Ministério de Cidadania – SAGI (2020).

*As porcentagens apresentadas foram obtidas através da razão entre o número médio total anual 
  de pessoas inscritas no Cadastro Único e a população estimada do respectivo ano de referência.

GRÁFICO 10

Percentual de pessoas em situação de extrema pobreza, segundo CadÚnico 
(R$ 0,00 a R$ 89,00)* - 2016 a 2020
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Também diminuiu, entre 2016 e 2020, a proporção de brasileiros que vivem em situação de pobreza, 
com rendas entre R$ 89,01 e R$ 178,00. O Piauí, seguindo a mesma trajetória, saiu de 6,7% em 2016 
para 3,6% em 2020.

Espera-se que, em 2021, o percentual seja reduzido para 3,41%. Até o mês de setembro de 2021, 
111.865 pessoas estavam em situação de pobreza, de acordo com o CadÚnico.

Fonte: Ministério de Cidadania – SAGI (2020)

*As porcentagens apresentadas foram obtidas através da razão entre o número médio total anual 
  de pessoas inscritas no Cadastro Único e a população estimada do respectivo ano de referência.

GRÁFICO 11

Percentual de Pessoas em situação de pobreza, segundo o CadÚnico 
(R$ 89,01 a R$ 178,00) – 2016 a 2020
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Apesar dos bons índices alcançados pelo Piauí nos últimos dois anos, mesmo du-
rante a pandemia, uma  dura realidade se evidenciou: o aumento do número de 
pessoas em vulnerabilidade social. Uma prova disso é o crescimento significativo, 
no Piauí, de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado 
aos idosos e Pessoas Com Deficiência (PCD), que comprovem não possuir meios 
de se manter ou de ser mantido financeiramente pela família. No ano de 2020, o 
Estado alcançou 77.970 pessoas, e a tendência demonstra aumento para, aproxi-
madamente, 84.225, em 2021. 

Para aliviar os efeitos nessa população, foram in-
vestidos no fortalecimento da política de proteção 
social, cerca de R$ 10 milhões em ações de segu-
rança alimentar e combate à pobreza. Além disso, 
foram realizadas medidas que facilitaram o paga-
mento de débitos e impostos. Destaca-se o Cartão 
Social, ação do PRO Social, que atende famílias em 
vulnerabilidade social que não recebem benefício 
de nenhum programa de transferência de renda. 
Por meio de uma busca ativa, as famílias são iden-
tificadas e passam a receber uma parcela mensal 
de R$ 200,00. O benefício será pago por 6 meses. 
Em 2021, mais de 3 mil famílias receberam a pri-
meira parcela.

Fonte: Ministério de Cidadania – SAGI (2020). 
*Nota: Os valores contidos na tabela referem-se à média de cada ano.

GRÁFICO 12

Cobertura do Benefício de Prestação Continuada (BPC) no Piauí – 2012-2020
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O governo, portanto, reforça o compromisso com 
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) apoiados pelo PNUD, e vem empenhando-

-se em ações para acabar com a pobreza, proteger 
o meio ambiente e o clima, garantindo que as pes-
soas possam desfrutar de paz e prosperidade. 

Em suma, o contexto socioeconômico apresen-
tado demonstra avanços significativos em 2021. 
Isso é reflexo da dedicação do Governo do Piauí, 
tanto no combate à pandemia quanto em acele-
rar as entregas estratégicas, que são capazes de 
gerar empregos e proporcionar melhor qualidade 
de vida para o piauiense. Ainda é grande o desafio, 
mas, por meio de uma gestão eficiente e integra-
da, o Piauí encontra-se no caminho da prosperi-
dade, do desenvolvimento e da inovação.
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PIAUÍ 
SAUDÁVEL
E SEGURO



PIAUÍ SAUDÁVEL E SEGURO

COVID-19

O PIAUÍ VACINOU 3  
EM CADA 4 PIAUIENSES  
COM PELO MENOS  
UMA DOSE
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O segundo ano de combate à pandemia do Novo Coronavírus foi marcado por gran-
des avanços para a ciência em todo o mundo. Foi necessária uma resposta ágil para 
que a humanidade voltasse a vislumbrar a retomada de todas as atividades de forma 
segura. O desenvolvimento e acesso às primeiras vacinas contra a Covid-19 enche-
ram o mundo de esperança. Com o Piauí não foi diferente. No dia 18 de janeiro de 
2021, do pátio da Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI), o Estado inteiro acompa-
nhou a cerimônia de início da vacinação contra a Covid-19 em solo piauiense.

Na busca por mais vacinas, o Piauí se tornou destaque nacional como um dos prin-
cipais defensores do acesso ao imunizante. As ações que se seguiram confirmaram 
o protagonismo do Governo do Estado na pandemia, especialmente por decisões to-
madas com base na ciência, com foco em salvar vidas e em minimizar os efeitos da 
pandemia em toda a população do Estado. 

Ao longo de todo o ano, foram distribuídas 5.678.894 doses de vacina contra a Co-
vid-19, alcançando todos os 224 municípios do Estado. 

O Estado adquiriu 200.000 mil doses e recebeu do Ministério da Saúde 5.590.945 
unidades do imunizante. Com isso, o Piauí vacinou 77,06% (2.528.829) da população 
com a primeira dose, 64,03% (2.051.291) com a segunda dose e 6,17% (202.447) já 
tomaram a terceira dose. 
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ESTRUTURA DE SAÚDE  
REFORÇADA 
Os investimentos em saúde também foram destinados a 
aprimorar a estrutura disponível em diversas regiões do 
Piauí. Em Teresina, São Raimundo Nonato, Floriano, Par-
naíba, Picos e Piripiri, 140 leitos de UTI foram ampliados 
e habilitados para a ampliação da capacidade de atendi-
mento, sendo 131 leitos adultos e 9 leitos pediátricos.

Em 2021, foram adquiridos um total de 5.545.405 unida-
des de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 430 
equipamentos hospitalares, 3.050.000 materiais labora-
toriais e 1.049.623 medicamentos, que seguiram para uti-
lização em todo o Estado.

A estruturação dos hospitais do Estado com alas destina-
das ao tratamento da Covid-19 foi peça-chave para salvar 
vidas. Foram realizadas a ampliação, manutenção e habi-
litação de 51 leitos em 18 hospitais do Estado com suporte 
ventilatório pulmonar (LSVP). Por conta disso, os pacien-
tes que apresentaram síndrome respiratória aguda grave 
foram atendidos com mais qualidade nos municípios de 
Barras, Campo Maior, Canto do Buriti, Corrente, Curimatá, 
Demerval Lobão, Esperantina, Luzilândia, Parnaíba, Pau-
listana, Picos, Piripiri, São João do Piauí, São Miguel do 
Tapuio, Simplício Mendes, Teresina, Uruçuí e Valença.

Mais de 
5,5 milhões
de EPIs  
adquiridos 
para uso em  
todo o Estado

Ampliação  
de 51 leitos 
com suporte 
ventilatório  
pulmonar  
em 18 cidades
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DETECÇÃO PRECOCE, MONITORAMENTO  
E TRATAMENTO PÓS-COVID 
Um ano se passou desde que a Organização Mundial de Saúde de-
clarou a Covid-19 como uma pandemia. Com isso, muito já se conhecia 
de novo sobre a doença, seu comportamento e os efeitos que a infec-
ção por Covid-19 é capaz de deixar no corpo humano. Para lidar com 
a recuperação pós-contaminação pelo novo coronavírus, o Centro de 
Reabilitação no São João do Piauí para tratamento de pessoas com 
sequelas da Covid-19 foi reorganizado.

O Programa BUSCA ATIVA foi essencial para a detecção precoce, tes-
tagem e monitoramento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. 
Por meio dele, o Estado acompanhou os dados sobre a contaminação. 
Ao todo, foram distribuídos 200.000 testes rápidos e Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) a equipes de todos os municípios do Piauí.

INVESTIMENTO  
EM CUIDADO 
A melhoria dos hospitais estaduais é 
importante para garantir uma assis-
tência melhor para toda a população 
que depende desses serviços. A re-
forma, ampliação e modernização do 
Hospital Infantil Lucídio Portella (HILP), 
na capital Teresina, ampliou a capaci-
dade com mais 11 leitos de enfermaria, 
9 leitos de UTI, 2 leitos de cuidados 
especiais, 2 salas de centro cirúrgico, 
2 leitos de recuperação anestésica, 6 
consultórios de ambulatório e sala de 
gesso / medidas.

Um investimento na ordem de R$ 
15.000.000,00 em um dos hospitais 
mais importantes do Estado. Com 
isso, o HILP recebeu nova estrutura, 
ampliação de serviços e a garantia de 
uma unidade completa, com mais re-
solutividade e com assistência médica 
de qualidade para os piauienses. 

HOSPITAL INFANTIL LUCÍDIO PORTELLA
R$ 15 MILHÕES INVESTIDOS 
EM REFORMA E AMPLIAÇÃO
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SAÚDE PARA TODO O PIAUÍ 
Os municípios de Oeiras e Picos também rece-
beram investimentos em estruturação da saúde, 
com a reforma dos setores administrativo e de 
nutrição do Hospital Deolindo Couto e de ambiên-
cia no Hospital Regional Justino Luz. Um investi-
mento de R$ 936.101,36.

Em 2021, o Hospital Justino Luz – um dos orgu-
lhos do Piauí – foi premiado internacionalmente 
pela 5ª vez consecutiva, pela qualidade oferecida 
no atendimento a pacientes com acidente vas-
cular cerebral (AVC). O certificado Gold Status é 
concedido pelo Instituto Angels e pelo laborató-
rio Boehringer Ingelheim.

CUIDADO E ATENÇÃO PARA 
QUEM MAIS PRECISA
O acesso a uma prótese representa um salto na 
qualidade de vida de pessoas com deficiência. Em 
2021, o Governo do Piauí realizou a concessão de 
458 próteses auditivas dos Serviços Auditivos da 
Rede de Cuidados a Pessoas com Deficiência em 
todo o Estado, garantindo mais cidadania e inde-
pendência aos beneficiados.

Foi ampliada ainda a oferta de testagem para 
diagnóstico do HIV, Sífilis e Hepatite, com a rea-
lização de 145.000 testes; 3.269 exames de HIV; 
3.275 exames de Hepatite B; 3.279 exames de 
Hepatite C; 3.244 exames de Sífilis e acompanha-
mento de 204 pacientes em Profilaxia Pré-Expo-
sição (PREP).

Os municípios de Valença, Fronteiras, Jaicós e 
Paulistana também receberam reforma das agên-
cias transfusionais situadas nos municípios. Essas 
agências, fundamentais para o processo de doa-
ção de sangue, gerenciam todas as etapas rela-
cionadas à transfusão, como a estocagem das 
bolsas de sangue e hemocomponentes, sua re-
serva e distribuição para uma unidade solicitante. 
A reforma das quatro unidades envolveu um in-
vestimento de R$ 83.456,98.

Foram destinadas ainda 15 ambulâncias para o 
reforço no atendimento em casos que exigem o 
transporte de pacientes. Os municípios beneficiados 
foram os de Pedro II, Oeiras, Santa Luz, Campinas, 
Valença, Sebastião Barros, São Raimundo Nonato, 
Alvorada do Gurgueia, Vila Nova do Piauí, Esperanti-
na, Cristino Castro, Regeneração, Redenção do Gur-
gueia, Amarante e Morro Cabeça do Tempo.

HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ 
É REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO  

A PACIENTES COM AVC

15 NOVAS AMBULÂNCIAS PARA 
MUNICÍPIOS DE TODO O ESTADO
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CIRURGIAS  
E TRANSPLANTES 
COM TECNOLOGIA 
DE PONTA
Ao longo de 2021, foram realiza-
das 853 cirurgias com a técnica 
videolaparoscópica. Um investi-
mento de R$ 981.170,42. Os pro-
cedimentos com a técnica, que 
requer apenas a abertura de pe-
quenos orifícios e é minimamente 
invasiva, foram realizados em 16 
hospitais do Estado nos muni-
cípios de Parnaíba, Piripiri, Luzi-
lândia, Barras, Esperantina, Cam-
po Maior, Teresina, Oeiras, Picos, 
Floriano, São Raimundo Nonato, 
Bom Jesus. O Piauí realizou ainda 

Implantado o serviço 
de cirurgia cardíaca  

no Piauí

8.400 triagens e 6.977 procedimentos 
cirúrgicos de catarata em 15 municípios 
do Estado. 

O Hospital Getúlio Vargas (HGV) fez 
8.096 cirurgias e 22 transplantes. Fo-
ram realizadas cirurgias cardíacas, ci-
rurgias bariátricas e a captação e o 
transplante, tanto de córnea quanto re-
nal, especialmente com doador morto.

A implantação do serviço de cirurgia 
cardíaca representa um marco históri-
co na prestação de serviços na área da 
saúde no Piauí. Durante o ano de 2021, 
foram realizadas 7 cirurgias do tipo. 

Mais de
8 mil
cirurgias 
realizadas 
pelo HGV
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CAPACITAÇÃO E CONSCIENTI-
ZAÇÃO EM SAÚDE
O acesso à informação e a qualificação das equipes 
desempenham um papel fundamental na manuten-
ção da saúde de um estado. Em 2021, a realização 
de eventos e capacitações prezaram por contem-
plar os 224 municípios. Um dos exemplos é o Pro-
grama Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), 
por meio do qual foram capacitados mais de 600 
profissionais da saúde. 

Em parceria com a Universidade Federal do Piauí 
(UFPI) e o Ministério da Saúde, o Projeto “Enfrenta-
mento da Hanseníase no estado do Piauí” capacitou 
1.271 profissionais de saúde da atenção básica. Além 
disso, foi feita a qualificação dos profissionais que 
atuam na Estratégia Saúde da Família para realiza-
ção da Estratificação do Risco da Gestante no Pré-

-Natal e favorecer o monitoramento e o direciona-
mento das ações de saúde para as mulheres. 

Foram realizados ainda um fórum e 9 webinários so-
bre assistência pré-natal e redução da mortalidade 

FISCALIZAÇÃO E  
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Com a finalidade de manter o controle sani-
tário, o Centro de Informações Estratégicas 
de Vigilância em Saúde (CIEVS/PI) realizou 
13.897 inspeções e monitoramentos remo-
tos e/ou presenciais de fabricantes e distri-
buidores de medicamentos, nas indústrias 
de alimentos, na área de saneamento e nos 
serviços de saúde.

Foram realizados ainda 74 eventos de ca-
pacitação e ações educativas de Vigilância 
Sanitária e Saúde do Trabalhador. A média de público variou entre 80 e 120 profissionais multiplicadores do 
SUS, da rede de atenção à vigilância em saúde e assistência, e da iniciativa privada de todo o Estado. 

Nenhum caso de doenças imunopreveníveis (poliomielite, coqueluche, tétano neonatal, tétano acidental 
e difteria) foi registrado no Piauí em 2021. Isso se deve ao fortalecimento no combate às doenças com a 
distribuição regular e continuada de vacinas e o apoio técnico do Estado a todos os municípios nas ações 
de vigilância sanitária.

materna, com a participação de 310 profissionais da 
Estratégia de Saúde da Família.

A Campanha “Novembro Azul: Fortalecendo o Aces-
so dos Homens na Atenção Primária”, realizada em 
Teresina, incluiu palestras informativas na Secretaria 
de Saúde do Piauí (SESAPI), no Hospital da Polícia 
Militar (HPM) e no Hospital Infantil Lucídio Portella 
(HILP) com a campanha “Novembrinho Azul”.

Foram oferecidos testes rápidos de HIV, Sífilis e 
Hepatites; distribuição de material educativo, orien-
tações sobre doenças crônicas e tratamento do ta-
bagismo no SUS; Aferição de PA; teste de glicemia; 
Avaliação antropométrica e Orientação nutricional. 

O Fórum de Equidade em Saúde foi realizado com 
profissionais de saúde, gestores e líderes de comu-
nidades quilombolas sobre políticas de equidade. O 
lançamento do Plano Estadual de Saúde Integral 
da População Negra priorizou a redução das desi-
gualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e a 
discriminação nas instituições e serviços do Sistema 
Único de Saúde.
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FORTALECIMENTO DAS  
REDES DE ASSISTÊNCIA
Aplicação da Estratégia QualiNEO para for-
talecimento da Rede de Assistência Mater-
no e Infantil, com a realização de capacita-
ção, redesenho dos processos de trabalho e 
Apoio Técnico à Estruturação das Redes de 
Atenção à Saúde.

A elevação de qualidade no cuidado intensi-
vo e intermediário Neonatal foi levada para 
5 maternidades: Maternidade Hospital Re-
gional Tibério Nunes, Maternidade Municipal 
Wall Ferraz (CIAMCA), Maternidade do Hospi-
tal Dr. Olavo Mendes de Carvalho (Promorar), 
Maternidade da Unidade Mista de Saúde Dr. 
Antônio Pedreira de A. Martins (Buenos Aires) 
e Maternidade da Unidade Mista de Saúde Dr. 
Luiz Milton de Arêa Leão (Satélite), nos muni-
cípios de Floriano e Teresina.

MAIS SEGURANÇA  
NO TRÂNSITO
A implantação de sinalização horizontal, vertical 
e semafórica é fundamental para garantir a se-
gurança no tráfego de veículos. O investimento 
feito em 2021, em 12 municípios do Estado, foi de 
R$ 9.347.848,82.

Foram beneficiadas pela ação as populações 
de Altos, Amarante, Cajueiro da Praia, Espe-
rantina, Floriano, Luzilândia, Paes Landim, Pal-
meirais, São João do Arraial, São João do Piauí, 
Teresina e Uruçuí.

FORTALECIMENTO DA REDE 
DE ASSISTÊNCIA EM 
5 MATERNIDADES DO PIAUÍ

R$ 9 MILHÕES INVESTIDOS EM 
NOVA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Os Serviços de Atendimento às Mulheres Vítimas 
de Violência Sexual (SAMVVIS) foram fortaleci-
dos com a capacitação de profissionais para qua-
lificação da escuta e orientação, com a finalidade 
de um melhor atendimento às mulheres vítimas 
de violência em todos os municípios do Piauí. 

O Programa Tratamento Fora do Domicílio aten-
deu 29.522 pessoas com a realização de serviços 
privados ou consultas especializadas e proce-
dimentos cirúrgicos que não são ofertados pelo 
SUS. O investimento foi de R$ 19.155.890,23.
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SEGURANÇA PARA  
AS UNIDADES PRISIONAIS
Para a Central de Monitoramento eletrôni-
co em Unidades Prisionais, foram adquiridos 
equipamentos de tecnologia, segurança e de 
modernização das unidades prisionais, como 
os body scanners. Foram contempladas as uni-
dades da Central nos municípios de Teresina, 
Parnaíba, Picos, Floriano e Oeiras. Um investi-
mento de R$ 1.913.687,58. 

A capacitação de Agentes Penitenciários, reali-
zada através da Academia de Formação de Polí-
cia Penal (ACADEPEN), contou com investimen-
to na ordem de R$ 23.340,00. 

Foi realizada ainda a implementação da Central 
de Alternativas Penais de Teresina, que desem-
penha um papel fundamental no processo de 
acompanhamento e mediação da reinserção 
social de 10.170 reeducandos do sistema peni-
tenciário. A medida contou com investimentos 
na ordem de R$ 244.365,54.

MAIS DE 10 MIL 
REEDUCANDOS DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO RECEBERAM 
ACOMPANHAMENTO 
PARA REINSERÇÃO SOCIAL UM PIAUÍ MAIS SEGURO

Novas 296 viaturas foram disponibilizadas 
para as forças policiais de segurança do Piauí, 
contemplando a Política Militar e o Batalhão 
de Rondas Ostensivas de Natureza Especial 
(BPRone). Um investimento de R$ 8.645.360,00 
em mais segurança. 

Além disso, o Centro Integrado de Comando e 
Controle (CICC) foi implantado no Quartel do 
Comando Geral. Dessa maneira, o trabalho de 
segurança se torna muito mais integrado, en-
volvendo as diversas forças da segurança (Po-
lícia Civil, Militar e Bombeiros) e secretarias que 
atuam auxiliando os trabalhos das forças de 
segurança como Secretaria de Fazenda, Trans-
porte, Justiça entre outras. A obra contou com 
investimento de R$ 181.918,81.  

Com investimentos de R$ 648.382,90 no mu-
nicípio de Canto do Buriti, foi construída a Uni-
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dade Integrada de Segurança. 
A UISP proporciona melhores 
condições de atendimento às de-
mandas da população local e do 
efetivo de policiais.

Na cidade de Picos, um total de R$ 
161.001,85 foi investido na refor-
ma da Central de Flagrantes, De-
legacia e Construção do Depósito 
de Veículos Apreendidos. Além 
disso, a reforma do Grupamento 
de Polícia Militar no município de 
Demerval Lobão contou com R$ 
149.690,82 em investimentos. No 
município de José de Freitas, foi 
realizada ainda a reforma do pré-
dio da Delegacia Civil, com um in-
vestimento de R$ 72.618,27. 

O efetivo das forças de segurança 
de todo o Estado teve seu arma-
mento reforçado com a aquisição 
de armamento, equipamentos e 
novas munições. O investimento 
foi de R$ 11.481.717,00. Foi adquiri-
do também um veículo para a De-
legacia de Combate à Corrupção e 
à Lavagem de Dinheiro, localizada 
em Teresina. Um investimento de 
R$ 143.900,00.

296 viaturas 
para as forças 
de segurança 

de todo o Piauí

Mais de 
R$ 11 milhões 

investidos em  
equipamentos 
para as forças  
de segurança

Unidade 
Integrada 

de Segurança 
implantada 

em Canto 
do Buriti

Implantado  
o Centro  

Integrado 
de Comando 

e Controle  
(CICC)

Para o Batalhão do Corpo de Bom-
beiros, era necessário modernizar 
e incrementar o enfrentamento 
às queimadas e otimizar o atendi-
mento prestado à população em 
caso de acidentes. Por isso, uma 
nova ambulância de resgate foi 
disponibilizada para a instituição. 
Além disso, foi feita a aquisição de 
equipamentos de proteção e com-
bate a incêndios. Investimento de 
R$ 448.933,00.

Durante o ano de 2021, foi ne-
cessário também fazer o abaste-
cimento de água a comunidades 
com baixa capacidade hídrica. Fo-
ram disponibilizados 4.000 litros 
de água potável para consumo 
humano através de carro-pipa. A 
ação contou com investimentos 
de R$ 2.619.199,00.

Foram beneficiadas populações 
de 10 municípios do Estado: Ala-
goinha do Piauí, Alegrete do Piauí, 
Anísio de Abreu, Belém do Piauí, 
Betânia do Piauí, Bonfim do Piauí, 
Brejo do Piauí, Cajueiro da Praia, 
Caldeirão Grande do Piauí e Cam-
pinas do Piauí. 
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OBRA AZALÉIA, DO ARTISTA PLÁSTICO JOÃO ELYO



PIAUÍ COM
OPORTUNIDADES

PARA TODOS



A CULTURA É UMA  
FERRAMENTA  
TRANSFORMADORA  
DE REALIDADES  

Ela permite que um povo possa redescobrir valores e sua própria identidade.  
Ao elevar a autoestima coletiva com um forte sentimento de pertencimento,  
a cultura é peça importante no desenvolvimento de motivação para superar  
alguns dos mais graves problemas socioeconômicos ainda comuns em nosso país. 

Valorizar a história e a identidade de seu povo é parte fundamental para o  
desenvolvimento de um estado. Por isso, cada investimento em cultura  
e em educação é também um compromisso em fortalecer a memória do Piauí.

PIAUÍ COM OPORTUNIDADE PARA TODOS
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ESPAÇOS CULTURAIS NOVOS 
PARA CELEBRAR O PIAUÍ
Os valores aplicados nessa área em 2021 contempla-
ram a revitalização de espaços culturais importantes. 
Foram investidos R$ 9.672.771,95 nas obras de recu-
peração do Complexo Porto das Barcas e do Museu 
do Mar, recém-inaugurado no município de Parnaíba.

Outro exemplo é o Monumento 24 de Janeiro, no 
município de Oeiras. O espaço homenageia a data de 
adesão do Piauí ao Grito do Ipiranga, um dos marcos 
históricos no processo de Independência do Brasil. O 
investimento no local foi na ordem de R$ 250.000,00. 

Foi feita ainda a ressignificação de duas antigas pri-
sões públicas em espaços de cultura. A primeira, no 
município de São Raimundo Nonato, foi o Espaço 
Cultural Hamilton Barreto, que contou com um in-
vestimento de R$ 597.131,60. A segunda foi o Centro 
Cultural Júlia Rodrigues, no município de Currais, que 
envolveu R$ 150.000,00.

MAIS DE 
R$ 9 MILHÕES
INVESTIDOS  
NO PORTO 
DAS BARCAS  
E NO MUSEU 
DO MAR 
EM PARNAÍBA
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CONSTRUÇÃO E REFORMA 
DE ESPAÇOS
Um estádio de futebol foi construído no município 
de Boqueirão do Piauí, com investimento de  R$ 
557.435,69. Os municípios de Acauã e de Ama-
rante também foram contemplados com a cons-
trução de quadras esportivas. Um investimento 
de R$ 374.898,96. O Centro esportivo em Oeiras 
recebeu uma reforma, que envolveu o valor de R$ 
340.431,65. Entre as ações, ainda estão a urbani-
zação do entorno de quadras e campos de futebol 
nos municípios de Bom Princípio do Piauí e Ama-
rante, com investimento de R$ 511.126,89.

Os municípios de Morro do Chapéu, Boa Hora, 
Jardim do Mulato, Aroazes, São Miguel do Ta-
puio e Monsenhor Gil foram beneficiados com 
a construção de 15 praças. Foram investidos 
R$ 3.185.324,48. Com a reforma de 2 praças 
em Agricolândia e Colônia do Gurgueia, mais R$ 
490.827,43 foram investidos.

R$ 5,4 MILHÕES INVESTIDOS 
NA REFORMA E CONSTRUÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE 
E LAZER EM TODO O PIAUÍ

Espaço Cultural 
Hamilton Barreto, em 
São Raimundo Nonato, 
recebeu cerca de R$ 600 
mil em investimentos 
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Após os períodos de restrições por conta da pan-
demia do novo coronavírus, o Piauí acelera sua 
retomada com segurança também na área cultu-
ral. Com a retomada aos poucos do Projeto Seis 
e Meia, já puderam ser realizadas 5 edições. O 
projeto, que traz shows musicais apresentando 
atrações nacionais e locais, teve que ser adapta-
do com público reduzido e considerando todos os 
cuidados necessários contra a disseminação da 
Covid-19.

As apresentações aconteceram de forma híbrida e 
tiveram como atrações Elba Ramalho, Margareth 
Menezes, Geraldo Azevedo e Chico César. Partici-

FOTO GEIRLYSSILVAFOTOGRAFIA

RETOMADA SEGURA 
E AMPARO 
AOS PROFISSIONAIS 
DA CULTURA

param ainda as atrações locais Gonzaga Lu e Tania 
Nery. As edições do projeto aconteceram nos mu-
nicípios de Teresina, Parnaíba e Corrente. Ao todo, 
foram investidos R$ 593.000,00. 

Durante a pandemia, as restrições de atividades 
que gerassem aglomerações tiveram um impacto 
financeiro muito grande sobre os profissionais da 
área da cultura. Com o intuito de fomentar as ati-
vidades culturais e ajudar os profissionais da área 
a superar essa dificuldade, foram realizados 26 
shows e eventos em forma de lives. As ações con-
taram com investimento total de R$ 6.345.492,00, 
beneficiando todo o Estado.
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Atuando no mesmo sentido, a Caravana de 
Retorno Cultural levou apresentações de 
teatro, música e de dança, de modo itine-
rante, nos municípios de Bom Jesus, Cur-
rais, Cristino Castro e Nazaré do Piauí. Um 
investimento de R$ 320.000,00. Por meio 
do “Programa Cultura Viva”, foi prestado 
apoio financeiro às entidades “Diversão 
e Arte” e “Cumbuca de Quilombo”, após a 
extinção do Ministério da Cultura. A ação 
contou com um investimento total de R$ 
120.000,00, e foi realizada visando a con-
tinuidade da atuação das entidades, cujo 
trabalho beneficia trabalhadores rurais 
dos municípios de Teresina, Campinas do 
Piauí e a comunidade Quilombola Salinas.

Foram realizados ainda 6 eventos esporti-
vos e concedido apoio a outros 12 eventos. 
Foram eles: Picos Pro Race 2021, Valen-
ça Pro Race, I Copa Interbairros de Futsal 
Masculino, I Copa Verão de Fut7 da Mi-
crorregião Valenciana, 100 Rally 40 Graus 
de Ciclismo, Troféu Norte-Nordeste de 
Atletismo,  Seletiva Nordestina do Cam-
peonato Brasileiro de Skate 2021,  Cam-
peonato Piauiense de Damas, Copa Mé-
dio Parnaíba de Motocross, Campeonato 
Piauiense 1ª Divisão, Time da Associação 
Esportiva de Altos, Time do Tiradentes 

R$ 6,3 MILHÕES EM FOMENTO 
DE ATIVIDADES CULTURAIS 
DURANTE A PANDEMIA
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Feminino, Campeonato Piauiense 2a Divisão, Cam-
peonato Amador na cidade de Floriano, Cam-
peonato Brasileiro Cadete de Handebol, Jogos 
Escolares Brasileiros e Campeonato de Futebol 
Amador de Parnaíba.

Ao todo, os eventos beneficiaram esportistas e a 
população em geral de 8 municípios: Teresina, Pi-
cos, Parnaíba, Luís Correia, Floriano, Valença do 
Piauí, Altos e Elesbão Veloso. Um investimento de 
R$ 3.432.922,00.

O incentivo à leitura e ao consumo cultural auxilia 
para que a população desenvolva um senso crítico 
e passe a valorizar ainda mais sua própria identi-
dade. Nesse sentido, foi realizada a distribuição de 
3.000 livros pelo Projeto “Te aquieta e Lê”. Por meio 
do projeto, cada pessoa pode entrar no site da Se-

cretaria de Cultura (SECULT) e selecionar até dois 
títulos de livros que estão disponíveis na platafor-
ma. Os livros são entregues na residência de cada 
indivíduo por meio dos Correios. Ao todo, 147 muni-
cípios foram beneficiados em 2021.

A XVII edição do Salão de Arte Santeira contou com 
a presença de 14 artesãos piauienses e mais 8 pro-
fissionais dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Maranhão e Goiás. Os trabalhos dos 
artesãos foram expostos no Centro de Artesanato 
Mestre Dezinho, em Teresina.

Foi feita ainda a aquisição de 1 transmissor digital 
para mudança do sinal analógico para o digital 
da TV Delta, de Parnaíba. Um investimento de R$ 
73.500,00, beneficiando o município de Parnaíba 
e região. 
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As restrições impostas pela pandemia trouxeram 
desafios inéditos para o mundo inteiro. Mesmo as-
sim, a educação do Piauí lutou para manter seu rit-
mo de avanço. Durante o ano de 2021, foram realiza-
das 15.361 matrículas no ensino superior no Estado.

RESULTADOS 
PARA O ENSINO 
DO PIAUÍ

10.629 alunos matriculados no Ensino 
regular e remoto no Ensino Superior

494 alunos matriculados no Plano 
Nacional de Formação de Professores 
da Educação Básica (PARFOR)

4.238 alunos matriculados na Educação 
à Distância (UAPI e UAB e NEAD)

O investimento de R$ 505.000,00 na manuten-
ção da rede da Universidade Aberta do Piauí ga-
rantiu resultados. A prova disso é a certificação 
de 3.630 alunos nos mais variados cursos de 
graduação e pós-graduação, beneficiando estu-
dantes de todo o  Piauí. 

Além disso, o Piauí pode se orgulhar da concessão 
de 210 Bolsas para Pesquisa Científica, que envol-
veu o investimento de R$ 1.047.500,00.

Concessão de 126 bolsistas de iniciação 
científica Pibic/CNPq, um investimento 
 de 504.400,00

Concessão de 18 bolsas de mestrado, que 
beneficiaram estudantes dos cursos de 
Letras, Química, Sociedade e Cultura, 
investimento de R$ 285.500,00

Concessão de 66 bolsas no Programa  
de Extensão Universitária,
um investimento de R$ 257.600,00

45



MAIS DE 3,6 MIL
ALUNOS CERTIFICADOS 

PELA UNIVERSIDADE 
ABERTA DO PIAUÍ

1 MILHÃO DESTINADO 
A BOLSAS DE 

PESQUISA CIENTÍFICA

INVESTIMENTO NA REDE 
DE ASSISTÊNCIA 
PARA A EDUCAÇÃO
O Piauí concedeu ainda 2.813 bolsas para assis-
tência estudantil e permanência dos estudantes 
na universidade. A ação integra a política de assis-
tência social que, além do pagamento de bolsas 
trabalho e auxílios moradia, também contemplou 
cerca de 2.400 discentes com auxílio alimentação 
no valor de R$ 200,00. No total, as concessões 
envolveram um investimento de R$ 2.934.595,00.

Nos municípios de Teresina e Picos, foram inves-
tidos ainda R$ 262.200,00 na concessão de 50 
bolsas a discentes para incentivo à participação 
de programas artísticos e culturais como Teatro, 
Coral e Dança. Nesse âmbito, ainda foram realiza-
dos 2 eventos científicos: o XX Simpósio de Produ-
ção Científica e o XIX Seminário de Iniciação Cien-
tífica. Ambos somaram um total de R$ 6.755,00 
de investimento.

O Piauí contabiliza ainda a efetivação de 3.391 
matrículas no Programa Alfabetização de Jovens, 

Adultos e Idosos (PROAJA). Destas, 1.012 turmas 
já foram iniciadas em 45 entidades privadas ha-
bilitadas em 10 municípios: Teresina, Agricolândia, 
Água Branca, Campo Maior, Coivaras, Oeiras, Picos, 
Valença do Piauí, São Raimundo Nonato, São João 
do Piauí. 

Em 2021, o Piauí realizou a entrega de 2.246 
cartões de passes de ônibus, contendo 4 passa-
gens cada um, por meio do programa “Passe livre 
Enem”. A ação, que está em seu quinto ano con-
secutivo, visa garantir que o estudante possa se 
deslocar até os locais de prova nos dias das pro-
vas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

O Programa de Integração Profissional ao Ensino 
Médio na Modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos (PROEJA) está presente em mais de 200 
municípios do Piauí. Durante o ano de 2021, foi 
contabilizada a efetivação de 3.795 matrículas de 
jovens e adultos.
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TERESINA E PICOS

R$ 262 MIL INVESTIDOS 
EM BOLSAS PARA
PARTICIPAÇÃO DE 
ESTUDANTES EM
 PROGRAMAS CULTURAIS

MAIS ESTRUTURA PARA 
O ENSINO DO PIAUÍ
A manutenção e o aprimoramento dos equi-
pamentos do Estado para a educação são es-
senciais para garantir a qualidade do ensino 
em todo o Piauí. Por isso, somente em 2021, 
foram estruturados 63 laboratórios de Infor-
mática, 8 laboratórios de Farmácia e 3 labo-
ratórios de Energia Renovável, por meio do 
Programa Brasil Profissionalizado.

Foram beneficiadas as populações dos muni-
cípios de  Teresina, Parnaíba, Luís Correia, Co-
cal, Barras, Esperantina, São João do Arraial, 
Pedro II, Lagoa do São Francisco, Piripiri, Pi-
racuruca, São Miguel do Tapuio, Campo Maior, 
Regeneração, Valença, Inhuma, Elesbão Velo-
so, Pimenteiras, Oeiras, Santo Inácio do Piauí, 
Picos, Floriano, Guadalupe, Uruçuí, Bertolínia, 
Baixa Grande do Ribeiro, Campo Alegre do Fi-
dalgo, São João do Piauí, Canto do Buriti, Sim-
plício Mendes, São Raimundo Nonato, Colônia 
do Gurgueia, Corrente, Fronteiras, Paulistana, 
Barro Duro, José de Freitas, União, Altos, Alto 
Longá, Demerval Lobão e Nazária.

42 MUNICÍPIOS BENEFICIADOS
COM A ESTRUTURAÇÃO 
DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, 
FARMÁCIA E DE ENERGIA RENOVÁVEL

R$ 15 MILHÕES INVESTIDOS
NA REFORMA E AMPLIAÇÃO
DE 52 ESCOLAS ESTADUAIS

REFORMA DO 1º CENTRO DE MÚSICA 
EFICIENTE DO PIAUÍ BENEFICIA 
242 CRIANÇAS ATENDIDAS
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EXPANSÃO E 
FORTALECIMENTO 
DO PROGRAMA 
DE EDUCAÇÃO 
COM MEDIAÇÃO 
TECNOLÓGICA
As restrições de saúde impostas pela pandemia de 
Covid-19 exigiram a aceleração da inserção da tec-
nologia como mediadora da educação. O Estado do 
Piauí superou a prova em 2021, realizando a trans-
missão de 18.274 aulas ao vivo, que foram gravadas 
e disponibilizadas em plataforma, por meio do Pro-
grama de Mediação Tecnológica (Canal Educação).

Foram transmitidas aulas do Ensino Fundamental 
II, Ensino Médio, EJA (IV, V, VI e VII etapas), Cursos 

ENSINO REMOTO 
Mais de 18 mil 
aulas trans-
mitidas pelo 
Canal Educação

Investimento 
de R$ 9,5 milhões 
em tablets para 
facilitar acesso 
às aulas

 Mais de 150 mil 
chips com acesso 
à internet para 
estudantes 
de todo o Piauí

Além disso, foram realizadas a ampliação, adap-
tação e reforma de 52 Unidades Escolares e Cen-
tros Estaduais de Tempo Integrado, os CETIs. Um 
investimento de R$ 15.700.000 que beneficiou 
os municípios de Teresina, Luís Correia, Parnaíba, 
Uruçuí, Corrente, Padre Marcos, Brasileira, São 
João do Arraial, Piripiri, Barras, Piracuruca, Campo 
Maior, Lagoa Alegre, Angical do Piauí, Altos, Jardim 
do Mulato, Novo Oriente do Piauí, Valença do Piauí, 
São Julião, Aroeiras do Itaim, Colônia do Piauí, Oei-
ras e Campo Alegre do Fidalgo.

O 10 Centro de Música Eficiente do Piauí tem 
como objetivo promover a inclusão, por meio 
da música, de crianças com algum tipo de ne-

Concomitantes, UAPI (Bacharelado em Administra-
ção), Pré-Enem Seduc Live e Pré-Enem na Estrada. 
Todo o conteúdo disponibilizado obteve cerca de 
5.749.911 acessos durante a pandemia, benefician-
do todo o Estado.

A aquisição e distribuição de 10.000 tablets envol-
veu um investimento de R$ 9.580.000,00. Foram 
beneficiados estudantes de todo o Estado, facili-
tando o acesso às aulas e aos conteúdos ministra-
dos por meio do Canal Educação. 

Da mesma forma, a aquisição e distribuição de 
158.805 chips de celular com pacote de dados per-
mitiu que os estudantes, que antes conviviam com 
dificuldades de acesso à internet, agora tivessem 
acesso aos conteúdos educacionais. Um investi-
mento de R$ 16.728.299,00 que beneficiou estu-
dantes de todo o Piauí.

cessidade especial. O projeto é uma referência e 
sua sede fica localizada no CETI Pequena Rubim, 
no bairro Mocambinho I, em Teresina. A reforma 
no local – que conta com estúdio de som, ins-
trumentos musicais e um anfiteatro – beneficia 
diretamente 242 crianças atendidas pelo projeto 
e indiretamente toda a cidade de Teresina. Um in-
vestimento de R$ 450.722,51.

Dentre as ações, estão incluídas ainda a entrega 
de 25.360 fardamentos aos estudantes das esco-
las de tempo integral, com um investimento de R$ 
360.112,00; e a realização de feiras das profissões 
em 52 escolas de Educação Profissional, envol-
vendo o valor de R$ 370.000,00 em investimentos.
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFES-
SORES E PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO
O DedoDeProsa.com foi realizado em formato onli-
ne por meio de 5  lives transmitidas pelo Canal Edu-
cação. O objetivo do projeto é socializar as pesqui-
sas elaboradas por professores da rede de ensino 
que se afastaram para fazer mestrado e doutorado. 
Essas reflexões procuram melhorar os projetos e 
intervenções no chão das escolas da rede. Um total 
de 1.353 professores participou do projeto.

Para garantir que todos os professores tivessem 
a familiaridade necessária com as ferramentas e 
pudessem adaptar seus conteúdos da forma ade-
quada durante a pandemia, foram realizadas ofici-
nas sobre metodologias para o Ensino Remoto. Um 
total de 1.248 professores participou da ação. 

OFICINA DE CAPACITAÇÃO
DE PROFESSORES 
PARA O ENSINO REMOTO

R$ 61 MILHÕES INVESTIDOS 
NA MANUTENÇÃO DE 
656 UNIDADES ESCOLARES 
EM TODO O PIAUÍ

AVALIAÇÃO E MONITORA-
MENTO DA APRENDIZAGEM 
DOS ALUNOS DA REDE  
ESTADUAL
Foram aplicadas 200.942 provas pelo Sistema de 
Avaliação Educacional do Piauí (SAEPI). O objetivo 
é diagnosticar o desempenho dos estudantes, es-
pecialmente, em duas áreas do conhecimento (Lín-
gua Portuguesa e Matemática). Da rede estadual, 
foram avaliados alunos do 20º, 50º, 60 e 90 anos do 
Ensino Fundamental e das três séries do Ensino 
Médio (1a, 2a e 3a séries). Da rede municipal, parti-
ciparam estudantes do 20, 50 e 90ºanos do Ensino 
Fundamental. A ideia é subsidiar a implementação, 
a reformulação e o monitoramento de políticas 
educacionais que possam contribuir para melhorar 
a qualidade da educação no Estado.

Em regime de colaboração com os municípios, foi 
realizada a formação de 2.442 professores alfabe-
tizadores de 147 municípios pelo Projeto de Alfa-
betização na Idade Certa. Foram investidos ainda 
R$ 61.562.776,00 no repasse para manutenção de 

656 Unidades Escolares. Destas, 95 são de Tempo 
Integral, 76 de Ensino Fundamental, 337 do Ensino 
Médio e 148 da modalidade de EJA. Foram benefi-
ciados 214.186 alunos de toda a rede. 

Foram criados ainda 63 novos polos da Universi-
dade Aberta no Piauí (UAPI) em 62 municípios. São 
eles: Acauã, Alvorada do Gurgueia, Antônio Almei-
da, Arraial, Barreiras do Piauí, Bonfim do Piauí, Bo-
queirão do Piauí, Campo Largo do Piauí, Caracol, 
Cocal dos Alves, Coronel José Dias, Dirceu Arco-
verde, Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Fartura do 
Piauí, Flores do Piauí, Floresta do Piauí, Francisco 
Ayres, Geminiano, Guadalupe, Itaueira, Jacobina do 
Piauí, Júlio Borges, Jurema, Lagoa do Piauí, Miguel 
Leão, Monsenhor Hipólito, Monte Alegre do Piauí, 
Morro Cabeça no Tempo, Murici dos Portelas, Na-
zária, Pajeú do Piauí, Paquetá, Passagem Franca 
do Piauí, Pavussu, Pedro Laurentino, Queimada 
Nova, Ribeira do Piauí, Rio Grande do Piauí, San-
ta Luz, Santa Rosa do Piauí, Santo Antônio de Lis-
boa, Santo Inácio do Piauí, São Braz do Piauí, São 
Gonçalo do Gurgueia, São João da Canabrava, São 
João da Varjota, São José do Divino, São José do 
Piauí, São Julião, São Lourenço do Piauí, São Luís 
do Piauí, São Miguel do Fidalgo, São Pedro do Piauí, 
Sebastião Barros, Sebastião Leal, Tamboril do Piauí, 
Tanque do Piauí, Várzea Branca, Vera Mendes, Wall 
Ferraz e Paulistana. 
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PIAUÍ
PRÓSPERO

E INOVADOR



Um Piauí que prospera é aquele que desenvolve suas potencialidades, gera riqueza e 
transforma realidades para melhor. Para isso, é fundamental um estado que acredite e 
invista em sua gente, especialmente em um ano em que todo o planeta ainda sente os 
efeitos econômicos da pandemia. 

Mais do que isso, o Piauí trabalhou para manter seu ritmo acelerado de crescimento. 
Mesmo com as limitações impostas pelas questões sanitárias, o Estado desempenhou 
seu papel de fomentador do desenvolvimento graças à concessão do Piauí Auxílio, à 
abertura de crédito para pequenos e microempreendedores, aos investimentos do Go-
verno do Estado em inovação e na produção rural.

A disponibilidade de crédito para as empresas durante a pandemia foi fundamental para 
evitar o fechamento de empresas afetadas pela paralisação dos negócios, especial-
mente no setor do turismo. Em 2021, R$ 29 milhões foram investidos para a realização 
de cerca de 1.600 novas operações de empréstimos.
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PIAUÍ: UM CELEIRO 
DE PPPs DE SUCESSO

PIAUÍ É APONTADO 
COMO ESTADO 
CAMPEÃO EM RAPIDEZ 
DE CONEXÃO À INTERNET 
COM MÉDIA 
DE 88,4 MBPS 

A Parceria Público-Privada Piauí Conectado instalou 
1.517 km de fibra óptica, com ativação de 314 pontos 
de internet em 66 municípios. A ação envolveu o in-
vestimento de aproximadamente R$ 64 milhões. A am-
pliação da PPP, com o objetivo de assegurar acesso à 
internet banda larga para mais 123 municípios não con-
templados na primeira fase do projeto, contou com um 
investimento de R$ 182.822.343,42.

Essa parceria já tem gerado resultados muito positivos. 
Um estudo realizado pelas plataformas Melhor Plano 
e Minha Conexão, do grupo Méliuz, coloca o Piauí em 
1° lugar em rapidez de conexão à internet, com uma ve-
locidade média de 88,4 Mbps, em comparação com os 
demais estados brasileiros. 
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A PPP Novo Piauí Center conta com 134 unida-
des comerciais, sendo 105 lojas internas e 29 
externas, e aproximadamente 500 empregos 
diretos. A contratação da parceria garantirá a 
modernização do espaço, melhores condições 
de serviços, mais conforto para o público e uma 
nova estrutura de lazer para a zona sul de Te-
resina. Além disso, ainda serão gerados mais 
300 empregos indiretos, com um investimento 
de R$ 15.622.462,80.

A PPP Centro de Convenções, que envolve 
um investimento de R$ 7.217.473,51, garante a  
modernização do espaço e a responsabilidade 
pela exploração, operação e manutenção do 
Centro de Convenções de Teresina.

Pela PPP Rodovia Transcerrados, a concessão 
será responsável pela construção, conservação, 
recuperação, manutenção, implantação de me-
lhorias e operação da Rodovia Transcerrados, 
contribuindo para melhoria do escoamento da 
produção agrícola da região. O investimento é 
na ordem de R$ 650.049.962,73.

R$ 15 MILHÕES
INVESTIDOS NA PPP
NOVO PIAUÍ CENTER 
DEVE GERAR
800 EMPREGOS 
DIRETOS E INDIRETOS

AGRONEGÓCIO

Importante via de 
escoamento, Rodovia 

Transcerrados teve 
R$ 650 milhões

em investimentos
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PPP Nova Ceasa 
é escolhida a Melhor PPP
 do Mundo pela ONU 

Outro exemplo de Parceria Público-
-Privada importante para o desenvol-
vimento do Piauí é a da Nova Ceasa. 
Por meio da PPP, foram realizadas 
reforma, ampliação e modernização, 
implantando 200 novas vagas de es-
tacionamento, novo acesso, central de 
banheiros climatizados e acessíveis e 
o galpão da agricultura familiar. No 
local, foi realizada ainda uma ação 
por meio do Banco de Alimentos, que 
distribui cerca de 550 toneladas de 
alimentos a pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

A PPP Nova Ceasa tem se tornado 
um exemplo de parceria de sucesso 
não apenas no Piauí. A Organização 
das Nações Unidas (ONU) escolheu a 
PPP Nova Ceasa como a melhor do 
mundo no quesito iniciativa que va-
loriza os negócios sem esquecer do 
lado social.

CRÉDITO ESPECIAL 
PARA INVESTIMENTO 
NO PIAUÍ
Beneficiando empreendimentos de todo o Esta-
do, foram R$ 12 milhões destinados a empreen-
dimentos turísticos, R$ 5 milhões para pequenos 
produtores rurais, R$ 7 milhões em empréstimos 
focados nas micro e pequenas empresas e R$ 
5 milhões designados a microempreendedores 
por meio do microcrédito produtivo. 

Com o lançamento do programa Fomento Mu-
lher, as empreendedoras puderam encontrar 
uma linha de crédito especial, com o objetivo 
de financiamento de suas atividades através do 
microcrédito produtivo orientado. Ao todo, 585 
microempreendedoras foram beneficiadas, com 
um total de R$ 3 milhões de investimento.

PROGRAMA FOMENTO MULHER 
DESTINOU R$ 3 MILHÕES 

A LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAL 
PARA EMPREENDEDORAS

Mais de R$ 3 milhões foram investidos em financia-
mentos com recursos do Fundo Especial de Produção 
(FEP), beneficiando 165 pequenos produtores rurais.

O aporte financeiro de 15,8 milhões investidos na ca-
pitalização do Piauí Fomento possibilitou o repasse 
de R$ 1,4 milhão para o Fundo Garantidor (FUNGEP), 
com a finalidade de complementar as garantias dos 
empreendimentos, e R$ 800 mil para o Fundo Espe-
cial de Produção (FEP).
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A PESQUISA COMO CHAVE 
PARA A INOVAÇÃO
No Piauí, durante o ano de 2021, foi realizada uma 
série de concessões como forma de fomento de 
estudos. Por meio do edital Tecnova II, fez-se a 
concessão de recursos de subvenção econômica, 
em parceria com a Finep, a 13 empresas piauien-
ses. São R$ 2 milhões investidos para o desen-
volvimento de produtos (bens ou serviços) e/ou 
processos inovadores de empresas piauienses de 
setores econômicos considerados estratégicos.

Foram investidos ainda R$ 470.700,00 na con-
cessão de 275 bolsas de pós-graduação, bene-
ficiando professores de instituições públicas de 
ensino superior em todo o Estado. Além disso, o 
fomento à pesquisa em saúde, através do Progra-
ma de Pesquisa para o SUS (PPSUS) em parceria 
com o CNPq, beneficiou 25 projetos em execução. 
Um investimento de R$ 339.390,00.

O apoio aos Jovens Pesquisadores, por meio do 
Programa de Infraestrutura para Jovens Pes-
quisadores (PPP), envolveu um investimento de 
R$ 399.914,45. O programa é uma parceria entre 
FAPEPI e CNPq, e contemplou 49 projetos.

Pelo Programa Universidade Aberta, foram con-
cedidas 4.385 bolsas de apoio técnico para po-
los UAPI e UAB, distribuídos em 100 municípios 
piauienses. O objetivo é reduzir a desigualdade da 
oferta de ensino superior em diferentes regiões 
do Estado. 

O Programa Centelha I, em parceria com a Finep, 
possibilitou a concessão de subvenção econô-
mica a 21 startups. A ação compreende também 
capacitação dos empreendedores e acompanha-
mento das ME ou EPP para o desenvolvimento 
de produtos (bens e/ou serviços) inovadores. Isso 
viabiliza a geração de empresas de base tecno-
lógica, especialmente em temas e setores eco-
nômicos prioritários e estratégicos para o Estado 
do Piauí. O investimento envolveu o valor de R$ 
374.466,60.

Mais de 4 mil bolsas 
de apoio técnico 
foram concedidas 
pelo Programa 
Universidade Aberta

Vacinação de 1,6 
milhão de bovídeos 
em todo o estado
do Piauí

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
E A MANUTENÇÃO 
DA SAÚDE
A responsabilidade dos governos com a fisca-
lização de questões sanitárias tem se torna-
do cada dia mais evidente, especialmente em 
uma sociedade pós-pandemia. Durante o ano 
de 2021, o governo do Piauí realizou a fiscali-
zação de 1.908 propriedades rurais, fez a vaci-
nação assistida e certificação de vacinação de 
1.605.810 bovídeos.

Foi feita também a fiscalização de 2.230 estabe-
lecimentos de revenda de imunógenos, visando 
o controle e monitoramento da temperatura, do 
estoque e da comercialização. As ações conta-
ram com um investimento de R$ 190.327,50. 

As ações de fiscalização seguiram também em 
151 estabelecimentos comerciais, depósitos de 
agrotóxicos e viveiros de mudas, 3.499 proprie-
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dades rurais nas atividades de Sanidade Vegetal e 
Controle de Agrotóxicos, e em 24 estabelecimentos 
de produtos de origem animal. Os investimentos 
nas ações foram de R$ 38.782,00. 

Levando em conta o relevante papel da conscien-
tização dos criadores e produtores acerca da im-
portância das ações de prevenção, controle e er-
radicação das doenças dos animais e/ou pragas 
dos vegetais, foram realizados 361 eventos na área 
da Educação Sanitária Animal e Vegetal, incluindo 
palestras, reuniões e capacitações. As ações visam 
ainda intensificar e fortalecer as instruções sobre o 
uso correto e seguro de agrotóxicos.

Realização de 
361 eventos de
Educação Sanitária
Animal e Vegetal
em todo o Piauí
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INVESTIMENTOS PARA 
AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA
O Governo do Piauí realizou a aquisição de 28 
equipamentos eletroeletrônicos, objetivando a 
modernização da regularização fundiária, com 
um investimento de R$ 162.108,39. A ação visa 
beneficiar todo o Estado.

Foi realizada ainda a entrega de 2.248 títulos 
individuais e coletivos a comunidades quilom-
bolas, ribeirinhas, brejeiras, beneficiando po-
pulação assentada nos municípios de São Rai-
mundo Nonato, Queimada Nova, Altos, Barras, 
Bom Jesus, Nazária, Teresina, Morro do Chapéu 
do Piauí, José de Freitas, Piripiri, Esperantina, 
Isaías Coelho, Madeiro, Luzilândia, Canavieira, 
Sebastião Leal, Uruçuí, Barreiras do Piauí, Re-
denção do Gurgueia, Cabeceiras, Piracuruca, 
Joca Marques, Monte Alegre do Piauí e Simões.

O investimento envolvido na ação foi de R$ 
5.877.666,38, e a arrecadação com regulariza-
ção onerosa foi de R$ 13.074.589. 

Fiscalização e verificação de 16.841 estabeleci-
mentos, produtos e instrumentos, gerando uma 
arrecadação de R$ 3.006.724,73 de receita pro-
veniente de ações de fiscalização.

INVESTIMENTOS NO MEIO RURAL
Com um investimento de R$ 1.032.168,05, foi realizada ainda assistência técnica e extensão rural para 
mais de 33 mil agricultores em programas e projetos desenvolvidos em todo o Estado. São eles: Viva o 
Semiárido (PVSA), Dom Helder Câmara (PDHC), Programa Água Doce (PAD), Programa de Geração de 
Emprego e Renda no Meio Rural (PROGERE II), Crédito Rural Orientado (CRO), PAA/PNAE, Subsídio de 
Energia e Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Foram realizados ainda 144 cursos de capacitação on-line com foco no meio rural, agricultor, produtor e 
técnicos, com acesso de 18.000 participantes. 

Além disso, 805 agricultores e agricultoras familiares foram beneficiados com a realização de 39 eventos 
de capacitação (246h). Foram abordados temas como gestão de recursos, planejamento da produção, 
manejo produtivo e sanitário da criação de animais, manejo ambiental, gênero e geração e formação de 
lideranças quilombolas.
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Mais de R$ 1 milhão 
investido em 
assistência técnica 
e extensão rural 
para 33 mil agricul-
tores do Piauí

637 famílias 
conseguiram 
financiamento 
com suporte do 
Programa Crédito 
Rural Orientado

EXPOAPI

R$ 40 milhões 
gerados em 
negócios 
durante a feira

Por meio do Crédito Rural Orientado (CRO), 637 
famílias tiveram acesso a orientação, que possibi-
litou o acesso a financiamentos de parceiros como 
Banco do Nordeste, Agência Fomento, Caixa Eco-
nômica Federal, Banco do Brasil e programas de 
desenvolvimento do governo como Projeto Viva 
o Semiárido (PVSA) e Dom Helder. Os valores fi-
nanciados chegaram a R$ 35.509.600,83. 

O apoio financeiro para execução de feiras, ex-
posições e eventos agropecuários como a EX-
POAPI, EXPOTERESINA, EXPOCABOCLO e Festi-
val do Peixe contou com um investimento de R$ 
1.800.000,00. Os eventos foram realizados nos 
municípios de Teresina e Caldeirão Grande do 

Piauí, visando o desenvolvimento do agronegócio 
e empreendedorismo rural, a reestruturação do 
setor pecuário de pequenos e grandes animais e 
melhoria no padrão genético das raças. 

Entre as ações, está ainda a realização da EXPOAPI, 
maior feira do Norte e Nordeste do Brasil, que ge-
rou mais de R$ 40 milhões em negócios. Participa-
ram produtores de 18 estados da federação.

59



REDE DE ASSISTÊNCIA EM AÇÃO
Visando reduzir os impactos que as restrições impostas pela 
pandemia causaram, o Governo do Estado realizou a con-
cessão do Piauí Auxílio a 4 mil trabalhadores desemprega-
dos e micro e pequenos empresários dos setores de bares, 
restaurantes e estabelecimentos destinados à realização de 
eventos. O repasse envolveu uma parcela de R$ 1.000,00, 
totalizando um investimento total de R$ 4 milhões.

O Projeto Empreender Elas contou com o investimento de 
R$ 100.000,00 para realizar a capacitação de mulheres em 
vulnerabilidade social. O objetivo das ações de capacitação 
foi fomentar o empreendedorismo feminino nos municípios 
de Teresina, União e Picos.

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS
Os mercados públicos são partes fundamentais da história, cultura e também da economia dos municí-
pios. Visando propiciar a infraestrutura adequada para essa atividade, foram feitas reformas e constru-
ções de Mercados Públicos em Jaicós, Pavussu, Juazeiro, Eliseu Martins e Santo Antônio dos Milagres. 
Um investimento de R$ 1.902.247,37.

Fortalecendo o potencial de lazer e o turismo na região dos municípios de Esperantina e Batalha, foi rea-
lizada a recuperação do Parque Ecológico Cachoeira do Urubu. A obra contou com um investimento de 
R$ 508.599,85. Com o mesmo objetivo, foi feita a construção de um balneário no município de Nazaré do 
Piauí, envolvendo R$  544.488,11 em investimentos.

PIAUÍ AUXÍLIO BENEFICIOU
4 MIL TRABALHADORES, 
MICRO E PEQUENOS 
EMPRESÁRIOS DURANTE 
A PANDEMIA 

R$ 1,9 MILHÃO 
INVESTIDO 
NA ESTRUTURAÇÃO 
DE MERCADOS 
PÚBLICOS EM
5 MUNICÍPIOS
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FORTALECIMENTO 
DA PRODUÇÃO RURAL 
E DO ABASTECIMENTO 
D’ÁGUA
A cajucultura, produção de um dos principais 
símbolos do Piauí, recebeu um aporte de inves-
timentos de R$ 3.085.659,36. Assim, foi reali-
zada a distribuição de 33 kits para produção de 
Cajuína, 800 mil mudas de caju e a implanta-
ção de 2 unidades de produção agroecológica 
no município de Batalha.

Um total de 1.078.000 alevinos foram distri-
buídos, beneficiando 650 famílias de piscicul-
tores e agricultores familiares e 58 institui-
ções de 47 municípios, com um investimento 
de R$ 117.444,00.

A construção de 24 cisternas calçadão, im-
portantes mecanismos de armazenamen-
to de água, teve um investimento de R$ 
428.280,00. Ao todo, foram 12 no município 
de Betânia e mais 12 no município de Cur-
ral Novo do Piauí. Foram implantados ainda 
9 sistemas simplificados de abastecimento 
com adução, reservação e distribuição de 

R$ 724 mil 
aplicados em 
9 sistemas 
simplificados 
de abastecimento 

água, sendo 8 sistemas no município de Batalha 
e 1 no município de Esperantina. O investimento 
nos sistemas foi de R$ 724.727,15.

Além disso, 48 sistemas de reuso de águas cin-
zas foram implantados. Esses sistemas servem 
para a reutilização de águas residuais geradas na 
unidade habitacional, como forma de convivência 
com o semiárido e compromisso ambiental. Um 
investimento de R$ 95.715,80, que contemplou as 
populações dos municípios de Campo Alegre do 
Fidalgo e São José do Piauí.
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INVESTIMENTO 
NA AGRICULTURA
FAMILIAR
Com um investimento de R$ 2.287.568,00, 
foram adquiridas e distribuídas 245.146 
toneladas de sementes de milho e feijão, 
e 50 mil raquetes de palma forrageira a 
agricultores familiares. 

Ao todo, 10.508 famílias de agricultores e 
agricultoras, de 146 municípios, foram be-
neficiadas com a aquisição e distribuição 
de 2.504 de kits de irrigação para agricul-
tura familiar. O investimento envolveu R$ 
3.992.736,80. 

O aporte financeiro de R$ 4.662.216,00 
ao Programa Garantia Safra beneficiou 
45.708 famílias cadastradas em 102 muni-
cípios. Além disso, foram realizadas a aqui-
sição e distribuição de 27 patrulhas agrí-
colas mecanizadas e 19 caminhões baú. 
Um investimento de R$ 7.802.317,16 que 
contemplou 19 municípios.  São eles: Ala-
goinha do Piauí, Alegrete do Piauí, Batalha, 

SUBSÍDIOS DE ENERGIA 
PARA AQUICULTORES 
E IRRIGANTES 
ENVOLVERAM 
R$ 18,7 MILHÕES

Beneditinos, Betânia, Cabeceiras, Cocal 
de Telha, Caraúbas, Ipiranga, Jacobina do 
Piauí, Joaquim Pires, Lagoa de São Fran-
cisco, Palmeirais, Regeneração, Santa Cruz 
do Piauí, Santa Cruz dos Milagres, Santo 
Inácio do Piauí, Sigefredo Pacheco, Uruçuí. 

Os subsídios de energia concedidos bene-
ficiaram 4.045 irrigantes e aquicultores do 
Estado, com um investimento total de R$ 
18.725.182,20. Isso se soma à implantação 
de 3,8 km de rede de energia elétrica tri-
fásica no município de Barra D’Alcântara, 
com um investimento de R$ 355.158,32, e 
à implantação de 789 sistemas de energia 
solar a agricultores beneficiários de pro-
gramas da agricultura familiar, com inves-
timento de R$ 1.329.596,05.
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Por meio da implantação de tanques suspensos para criação de peixes, aquaponia, 
roçado, pomar, hortas, criação de galinhas, 1.000 agricultores familiares, 600 jo-
vens do campo e 300 mulheres rurais foram beneficiados. A ação incluiu a implan-
tação de 6 quintais agroecológicos, em parceria com a Cooperativa de Trabalho de 
Prestação de Serviços para o Desenvolvimento Rural da Agricultura Familiar (COO-
TAPI) e com a Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar). O investimento 
envolvido foi de R$ 442.392,16. 

A Construção de Base Central dos Laboratórios Móveis de Análise de Fertilidade 
de Solos (FERT MÓVEL), no município de Teresina, contou com R$ 138.965,16. O 
objetivo é abrigar as unidades móveis de análise e facilitar o acesso dos pequenos 
produtores rurais aos serviços ofertados.
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ATUAÇÃO DOS 
PROJETOS 
E PROGRAMAS  
DE APOIO À 
PRODUÇÃO RURAL
O apoio à comercialização da pro-
dução da agricultura familiar, por 
meio do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), beneficiou 1.392 
agricultores de 223 entidades, que 
puderam comercializar suas produ-
ções. Ao todo, R$ 4.008.792,31 fo-
ram investidos.

Foi realizada ainda a aquisição e dis-
tribuição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar. A ação beneficiou 
cerca de 26.000 famílias em vulne-
rabilidade alimentar pelo Programa 
de Alimentação Saudável (PAS), atra-
vés de 22 entidades prestadoras de 
serviços socioassistenciais. 

A realização de 30 Quitandas Vir-
tuais envolveu 249 famílias. A ação 
possibilitou a comercialização de 
1.260 cestas, com valor médio de R$ 
45,93. Foram gerados R$ 57.872,00 
de rendimentos para agricultores de 
7 municípios piauienses: Piracuruca, 
União, Teresina, Ipiranga, Oeiras, São 
Raimundo Nonato e Paulistana. 
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Investimentos da ordem de R$ 4.993.401,06 fo-
ram feitos para a aquisição de 2.810,10 ha de terra 
e R$ 2.911.043,06 para a implantação de 58 proje-
tos produtivos, envolvendo 87 agricultores aces-
sados através do Programa Nacional de Crédito 
Fundiário (PNCF).

A implantação e execução de 20 Planos de In-
vestimento Produtivo beneficiou 399 famílias nos 
territórios de Cocais, Carnaubais e Entre Rios. O 
investimento foi feito por meio do PROGERE II e 
envolveu o valor de R$ 3.152.788,31.

MAIS DE R$ 3,1 MILHÕES 
APLICADOS  NA IMPLANTAÇÃO 
DE PLANOS DE INVESTIMENTO 
PRODUTIVO 

O Projeto Viva o Semiárido possibilitou a finaliza-
ção de 100 Planos de Investimento Produtivos em 
100 municípios do Piauí. Foram beneficiadas 4.750 
famílias através da aquisição de 11.191 cabeças de 
ovinos e caprinos; 1.174 centros de manejo; 13.377 
colmeias; 719 indumentárias apícolas; 24 casas 
de mel; 105 kits de irrigação; 6.859 cabeças de 
aves caipiras; 287 aviários; e 61 ha de palma for-
rageira, entre outras aquisições. Um investimento 
na ordem de R$ 24.613.072,65. 

Além disso, o Projeto Viva o Semiárido ainda em-
pregou o investimento de R$ 3.365.253,20 para o 
desenvolvimento de inovações tecnológicas para 
agricultura familiar. São elas:

Instalação de sistemas de energia 
fotovoltaica em 19 municípios,  
beneficiando 837 famílias

Instalação de 3 unidades 
demonstrativas de agricultura 
biossalina, e criação de camarão / peixe, 
nos municípios Betânia do Piauí 
e Campo Alegre do Fidalgo, 
beneficiando 82 famílias

Construção de 21 biodigestores  
coletivos em 14 municípios,  
beneficiando 525 famílias
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PIAUÍ
INCLUSIVO

E SEM
POBREZA



Graças ao trabalho, à sensibilidade e a uma 
série de investimentos aplicados pelo Gover-
no do Estado ao longo dos anos, o Piauí segue 
avançando e deixando no passado o estigma 
da pobreza e da desigualdade social. Essa 
postura foi imprescindível para que o estado 
mantivesse seu ritmo de crescimento sem 
descuidar da realidade da população, espe-
cialmente em um ano em que a sociedade ain-
da lida com os efeitos deixados pela pandemia 
de Covid-19 nas atividades econômicas. 

A prova disso é que o Piauí reduziu em 6,7 
pontos percentuais o número de piauienses 
que vive em situação de pobreza. No ranking 
nacional, o Estado aparece entre os quatro do 
país que mais conseguiram tirar pessoas da si-
tuação de pobreza. A informação é do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Essa marca – que supera a média nacional e da 
região Nordeste – significa que mais de 220 mil 
piauienses melhoraram de condição de vida 
entre 2019 e 2020. Desempenham um papel 
fundamental nessa conquista as ações imple-
mentadas pelo Governo do Piauí com foco em 
reduzir a insegurança alimentar, como a con-
cessão de auxílios e o investimento em aquisi-
ção e distribuição de cestas básicas.

Além de garantir o combate à desigualdade 
social, é muito importante ampliar a gama de 
oportunidades disponíveis para os indivíduos e 
famílias atendidas em todo o estado. Entre es-
sas ações, podem ser citados também os valo-
res aplicados na melhoria de serviços públicos 
e da estrutura da rede de assistência social.

REDUÇÃO 
DA POBREZA
ENTRE 
2019 E 2020

PIAUÍ

6,7%
NORDESTE

4,05%

BRASIL

1,8%
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PREVENÇÃO, 
ACOLHIMENTO,  
TRATAMENTO 
E REINSERÇÃO  
DE USUÁRIOS 
DE SUBSTÂNCIAS 
PSICOATIVAS
Em um país como o Brasil, o trata-
mento de usuários de substâncias 
psicoativas exige políticas públicas 
especiais, considerando os mais diver-
sos fatores, como sociais, familiares e 
ambientais. Em 2021, um estudo feito e publicado 
pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime (UNODC) aponta que a pandemia de Covid-19 
e seus efeitos acabaram por potencializar os riscos 
de dependência dessas substâncias lícitas e ilícitas 
em todo o mundo.

No Piauí, as ações de prevenção, acolhimento, trata-
mento e reinserção social e familiar de usuários de 
substâncias psicoativas em Comunidades Terapêu-
ticas contou com a parceria de 53 Organizações da 
Sociedade Civil  (OSC) em 11 territórios de desenvol-
vimento espalhados por todo o Estado. Foram aten-
didas 1.889 pessoas ao todo, entre adolescentes, 
jovens, adultos do sexo masculino e feminino e mãe 
nutriz, bem como, pessoas oriundas das audiências 
de custódias do Tribunal de Justiça.

A capacidade de atendimento do programa Aten-
dimento Humanizado em tempos de Pandemia foi 
ampliada. Por meio da ação, são oferecidas orien-
tações psicológicas de forma virtual para apoiar os 
acolhidos no pós-tratamento, além dos familiares e 
a comunidade em geral que esteja inserida no con-
texto de dependência. Ao todo, 260 pessoas tiveram 
acesso a esse serviço.

Na frente de prevenção, o trabalho se dividiu em dois 
momentos. Por conta das restrições impostas pela 
pandemia, do início de janeiro até o fim do mês de ju-
nho, o trabalho das equipes aconteceu de forma hí-
brida. Dessa forma, 3.932 pessoas foram atendidas 

Ampliação com 
atendimento de 1.889  

pessoas nas Comunidades  
Terapêuticas a partir  

de parceria com  
53 Organizações  

da Sociedade Civil

3.932 pessoas 
foram contempladas 

com ações 
de prevenção 

com atividades de prevenção ao uso de substâncias 
psicoativas. A partir de julho, as entidades retorna-
ram com suas atividades de forma presencial. 

Entre os destaques, a entidade parceira Associação 
Beneficente Giuliano Esporte Clube atendeu 200 
adolescentes, jovens e adultos. Sua atuação faz a 
diferença no município de Teresina ao trabalhar a 
prevenção às substâncias psicoativas por meio da 
prática esportiva e educacional para pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade social.
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A INFORMAÇÃO COMO 
FERRAMENTA DE 
EMPODERAMENTO
É fundamental trabalhar o conhecimento como 
ferramenta de empoderamento da juventu-
de, especialmente em cidades mais afastadas 
dos grandes centros. Uma das ações do tipo se 
concretizou na realização de 6 Caravanas da 
Juventude Ativa. Entre oficinas, rodas de diá-
logo e círculos de cultura, o evento oferece 30 
atividades voltadas para a juventude da área 
urbana e da área rural de cada município.

Foram contempladas as populações dos muni-
cípios de Santa Cruz do Piauí e Oeiras, do Terri-
tório Vale do Canindé; Água Branca e José de 
Freitas, do Território Entre Rios; São José do 
Peixe, do Território Vale dos Rios Piauí e Itauei-
ra; e Luzilândia, do Território dos Cocais. Cada 
edição do evento contou, em média, com mais 
de 2 mil jovens.

EM DEFESA DA MULHER, 
O PRIMEIRO QUE LUTA  
É O PIAUÍ
O Estado desempenha um grande papel na 
conscientização de mulheres sobre seus direitos. 
Ao longo de 2021, foram realizados 32 eventos 
on-line, abordando temas como a participação 
feminina na política e a rede de atendimento e de 
enfrentamento às mulheres em situação de vio-
lência, entre outros. As ações são desenvolvidas 
por meio de parcerias junto aos municípios, com 
os Organismos de Políticas para as Mulheres 
(OPMs), sempre fomentando e contribuindo com 
o desenvolvimento de campanhas municipais de 
enfrentamento às violências contra a mulher. 

Um dos marcos para a defesa da mulher no 
Piauí foi estabelecido esse ano com a elabo-
ração do 10 Plano Estadual de Políticas para as 
Mulheres (PEPM). O documento identifica as di-
ficuldades, oportunidades e riscos, retratando a 

CARAVANAS DA JUVENTUDE 
ATIVA ALCANÇARAM CERCA DE 
12 MIL JOVENS PELO PIAUÍ

situação atual da mulher em seu contexto urbano e 
rural, incluindo as diferentes vulnerabilidades, vio-
lências e discriminações.

No trabalho de combate à violência contra a 
mulher, a campanha “Ei, Mermã! Você não está 
sozinha” trabalhou a conscientização para a de-
núncia de qualquer tipo de agressão, seja física, 
psicológica, moral econômica ou patrimonial. 
Entre os meses de janeiro e agosto, foram reali-
zadas formações, além de 6 lives, 16 webinários 
e 9 rodas de conversas.

A campanha manteve foco na divulgação dos ca-
nais de atendimento e desmembrou-se em sub-
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8 ÓRGÃOS ESTADUAIS 
FIRMARAM COMPROMISSO 
COM O PROGRAMA 
ESTADUAL PRÓ-EQUIDADE 
DE GÊNERO, RAÇA 
E DIVERSIDADE

DESENVOLVIDO O 1º PLANO 
ESTADUAL DE POLÍTICAS 
PARA AS MULHERES

-campanhas temáticas de acordo com o período. 
Foram elas: Campanha de Carnaval “Só se eu qui-
ser #NãoÉNão”, #FiqueEmCasa, Março Mulher, “Ei 
Mermã, no enfrentamento ao feminicídio”, Junho 
das Cores, Julho das Pretas e Agosto Lilás.

No combate às diferentes formas de discrimina-
ção, o Estado realizou a entrega do Selo Estadual 
Pró-Equidade de Gênero, Raça e Diversidade a 8 
instituições estaduais que aderiram ao programa. 
Foram elas: CENDROGRAS, COJUV, SAF, SASC, SE-
FAZ, SEMAR, SEPLAN e SSP. Os órgãos atestaram 
boas práticas para atingir a igualdade de gênero, 
raça e diversidade no ambiente do trabalho.

71



Por meio de Unidades Móveis adaptadas, o Pro-
jeto Ônibus Lilás atendeu 5.500 mulheres do 
campo, das águas e das florestas em situação 
de violência. O projeto busca a conscientização 
sobre essa realidade, fornecendo ainda orien-
tações sobre os serviços de assistência social, 
emissão de documentos e assessoria jurídica 
para pedidos de pensão alimentícia, medidas 
protetivas e divórcio. Durante as 12 rotas do pro-
jeto, que atenderam 35 municípios, foram ainda 
orientações técnicas sobre programas, projetos 
e demais informações voltadas para a Agricultu-
ra Familiar. 

É fundamental que o Estado promova o reconhe-
cimento dos direitos e da cidadania das mulheres, 

QUALIFICA MULHER

Projeto atende 5.000 mulheres 
com 11 cursos em 39 municípios

5.500 MULHERES 
DO CAMPO 

EM SITUAÇÃO 
DE VIOLÊNCIA 

SÃO ATENDIDAS 
PELO PROJETO 
ÔNIBUS LILÁS

fomentando especialmente sua autonomia eco-
nômica e financeira. Por isso, o Projeto Qualifica 
Mulher realizou 11 cursos que beneficiaram 5.000 
mulheres em 39 municípios. A ação foi realizada 
em parceria com a Secretaria Nacional de Polí-
ticas para Mulheres, vinculada ao Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

 O Piauí também reforçou a estrutura de Organis-
mos de Políticas para as Mulheres (OPM) nos mu-
nicípios de Alto Longá, José de Freitas, Palmeirais, 
Luís Correia, Guadalupe e Marcos Parente. Foram 
investidos R$ 169.020,00 com a aquisição  de 6 
Kits de Equipamentos de Informática, que incluem, 
cada um, 1 computador de mesa completo, com 
impressora e nobreak.
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GOVERNO DO PIAUÍ ORIENTA 
MAIS DE 200 COMITÊS 
DE ATENDIMENTO 
À PRIMEIRA INFÂNCIA

COMBATE AO TRABALHO 
INFANTIL E PROTEÇÃO 
DA INFÂNCIA
O fortalecimento de 202 Comitês de Gestores Municipais 
de atendimento à primeira infância e do Programa Crian-
ça Feliz em todo o Estado contou com investimentos na 
ordem de R$ 32.587,50. Foram concedidas orientações 
técnicas aos membros, realizadas nos formatos remoto 
e presencial.

Foi prestada também orientação técnica a 200 profis-
sionais e técnicos das áreas de Educação, Saúde, As-
sistência Social, Segurança e Conselheiros Tutelares e 
de Direitos. A orientação, que se baseou no material de 
campanha “O Piauí diz não ao trabalho infantil”, preparou 
os profissionais, que atuam em 142 municípios do Estado, 
para a identificação, notificação e atendimento de casos 
de trabalho infantil. O investimento foi de R$ 7.000,00.

CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÃO 
E FORTALECIMENTO DA 
REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ao todo, 388 técnicos dos 224 municípios piauienses par-
ticiparam de capacitações para o trabalho no Sistema Úni-
co de Assistência Social (SUAS), modelo de gestão usado 
nacionalmente para operacionalizar as ações realizadas 
na área. A ação teve o objetivo de nivelar o conhecimento 
de todos sobre ferramentas básicas do SUAS e está inclu-
ída no Plano Estadual de Educação Permanente. O inves-
timento foi de R$ 32.475,18.

R$ 3 MILHÕES INVESTIDOS 
NA ESTRUTURA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DE 212 MUNICÍPIOS 

O Piauí fortaleceu a política de proteção 
social com o repasse de R$ 3 milhões a 
212 municípios, através do Cofinancia-
mento Estadual para serviços de Prote-
ção Social Especial e Benefícios Eventuais. 
Destes, o cofinanciamento possibilitará a 
implantação de:

Centros de Proteção Social Especial 
(CREAS) em 23 municípios; 
3 Casas de Acolhimento, em Teresina, 
Piripiri e Parnaíba;
1 Casa de Passagem, em Teresina;
1 Centro Dia, para atendimento de 
idosos e pessoas com deficiência, em 
Teresina;
2 Centros POP, em Teresina e Parnaíba. 

Os CREAS são unidades de referência em 
atendimento social a famílias e indivíduos 
em situação de risco pessoal ou social. As 
Casas de Passagem servem para acolher 
adolescentes que tiveram seus direitos 
violados. O Centro Dia se destina a aten-
der idosos e pessoas com deficiência que 
apresentem dependência de cuidados. O 
Centro de Referência Especializado para 
População em Situação de Rua (Centro 
POP) é um espaço para o convívio grupal 
e desenvolvimento de relações de afetivi-
dade e respeito entre pessoas em situa-
ção de rua.
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RESTAURANTES POPULARES 
SERVIRAM 448.070 REFEIÇÕES 
A PREÇOS ACESSÍVEIS 

Ainda no âmbito de assistência social, as Unida-
des de Acolhimento para Mulheres e Idosos em 
Teresina atenderam 60 pessoas, com um inves-
timento de R$ 60.000,00. Além disso, a oferta 
de refeições servidas nos Restaurantes Popula-
res possibilita o acesso à alimentação balance-
ada e equilibrada para a população em situação 
de vulnerabilidade social, idosos, profissionais 
liberais, trabalhadores do comércio, ambulantes 
e estudantes.

Oferta de 607.200 refeições servidas nos Restau-
rantes Populares do Centro da Cidade, do anexo 
(bairro Dirceu Arcoverde) e da Cozinha Comunitá-

ria (UESPI), no município de Teresina, beneficiando 
com alimentação balanceada e equilibrada a popu-
lação em situação de vulnerabilidade social, idosos, 
profissionais liberais, trabalhadores do comércio, 
ambulantes e estudantes, em médias 50 mil pes-
soas por mês tem acesso a refeições diárias no va-
lor de R$ 2,00 (dois reais), a ação teve investimento 
de R$ 6.285.116,60.  

Está incluída também na política de assistência so-
cial do Governo do Piauí a realidade de famílias que 
têm dificuldades para seu equilíbrio socioeconômi-
co. Famílias monoparentais chefiadas por mulhe-
res, que incluam crianças e adolescentes, pessoas 
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CARTÃO PROSOCIAL FAZ 
A DIFERENÇA NA VIDA 
DE 3.710 FAMÍLIAS EM DIFICULDADES

CAMINHÃO DA  CIDADANIA
QUALIFICA 1.945 PESSOAS 
DE BAIXA RENDA 
EM 27 MUNICÍPIOS

com deficiência ou idosas no agrupamen-
to familiar não atendidas por benefício 
também estão no foco do Programa Car-
tão PROSOCIAL.

Em 2021, a entrega do Cartão e o paga-
mento da primeira parcela de R$ 200,00 
foram realizados para um total de 3.710 
famílias incluídas no programa. O benefí-
cio financeiro completo é de R$ 1.200,00, 
dividido em seis parcelas de R$ 200,00. 

Foram realizados ainda cursos profis-
sionalizantes por meio do Caminhão 
da Cidadania, que levou qualificação a 
1.945 pessoas inscritas no Cadastro Úni-
co e/ou de baixa renda, em 27 municí-
pios piauienses. Um investimento de R$ 
4.894.856,84. Além disso, foi realizada a 
reforma da Unidade de Cumprimento de 
Medidas Socioeducativas do Programa 
Semiliberdade, em Teresina, com investi-
mento de R$ 150.254,16.
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CARTÃO EMERGENCIAL 
R$ 3 milhões investidos 
na redução dos efeitos 
da pandemia 

ASSISTÊNCIA 
A FAMÍLIAS 
DURANTE 
A PANDEMIA
Ciente dos efeitos socioeconômicos que 
surgiram em todo o mundo durante os 
quase dois anos da pandemia de Covid-19, 
o Governo do Piauí tomou medidas para 
garantir o combate à situação de pobreza 
e extrema pobreza em todo o Estado. 

Uma das principais iniciativas foi a imple-
mentação do Cartão Emergencial, que 
atendeu com recursos próprios a 15 mil 
famílias que viviam com renda per capita 
de até R$ 89,00. O benefício consiste no 
pagamento de R$ 400,00, divididos em 
duas parcelas de R$ 200,00 cada uma. O 
investimento no pagamento da primeira 
parcela, realizado ainda em 2021, foi equi-
valente a R$ 3.000.000,00. 

A entrega de Cestas Básicas contemplou 
18.405 famílias piauienses em situação de 
vulnerabilidade social por conta da pan-
demia. Foram beneficiadas as populações 
dos municípios de Agricolândia, Teresina, 
Piripiri, Aroazes, Santa Cruz dos Milagres, 
Campo Largo do Piauí, Capitão de Cam-
pos, Esperantina, Boa Hora, Lagoa do 
Piauí, Uruçuí, Murici dos Portelas e São 
Raimundo Nonato. O investimento reali-
zado foi de R$ 2.826.047,88. 

O Governo do Piauí ainda realizou a aqui-
sição e distribuição de peixe para famílias 
em situação de vulnerabilidade, com um 
investimento de R$ 849.647,20. Além dis-
so, por meio da ação Luz Popular, foi feito 
o repasse de R$ 3.892.951,01 à conces-
sionária de energia para subsidiar des-
contos nas contas de energia de 19.912 
famílias de baixa renda que vivem em 192 
municípios do Estado.

Investimento de
R$ 2,8 milhões em cestas
básicas para 18.405
famílias do Piauí

LUZ POPULAR
Descontos na conta 
de energia chegam 
a R$ 3,8 milhões para 
famílias de baixa renda
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Investimento de
R$ 2,8 milhões em cestas
básicas para 18.405
famílias do Piauí

AÇÕES DESTINADAS 
À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Com um investimento de R$ 189.600,00 na aquisição de uma van adaptada, o Cen-
tro de Equoterapia de Teresina passou a realizar o transporte de pessoas com 
deficiência com muito mais conforto, segurança e qualidade. Uma média de 10 
pessoas utilizam o serviço diariamente. 

CENTRO DE EQUOTERAPIA DE TERESINA RECEBE
 VEÍCULO ADAPTADO PARA O TRANSPORTE
DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
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Para a elaboração de políticas públicas e a ga-
rantia de uma rede de assistência eficiente, é 
necessário compreender a fundo a realidade 
situacional das pessoas a serem atendidas. Com 
esse intuito, foi lançado o Projeto Piauí Inclusivo, 
que realizou o cadastro de 4.327 pessoas com 
deficiência nos 224 municípios piauienses.  

PIAUÍ ENTREGA EQUIPAMENTOS 
PARA CONSELHOS ESTADUAL
E MUNICIPAIS DE 11 CIDADES

O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência (CONEDE-PI) e os Con-
selhos Municipais de Defesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência (COMUDES) de 11 municípios 
foram contemplados com a entrega de equipa-
mentos eletrônicos para fortalecer sua atuação. 

Os municípios contemplados foram: Teresina, 
Campo Maior, Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaí-
ba, Picos, Regeneração, São João do Piauí, São 
Raimundo Nonato e Uruçuí. A entrega teve o in-
vestimento de R$ 49.940,00. 
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Em Monsenhor Gil, um investimento de R$ 
148.250,00 contemplou a cidade com a reforma e 
melhoria da capacidade de atendimento da Clíni-
ca de Fisioterapia. A unidade é uma referência na 
região para os portadores de deficiência que buscam serviços de reabilitação. Importante ação de acessibi-
lidade,  a reforma do espaço físico do “Piauí Praia Acessível”, em Luís Correia, proporciona agora um banho 
de mar seguro a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Foram investidos R$ 49.959,31.  

R$ 130 mil para a reforma 
e aquisição de equipamentos 
para a APAE de Esperantina 

3.963 documentos da rede 
de assistência social 
foram expedidos em 2021 

R$ 148 MIL INVESTIDOS 
NA REFORMA DA CLÍNICA 
DE FISIOTERAPIA 
DE MONSENHOR GIL 

No município de Esperantina, o Governo do Piauí investiu R$ 130.000,00 na reforma e aquisição de 
equipamentos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que promove ações de 
defesa de direitos, orientação, prestação de serviços e apoio à família direcionadas à melhoria da qua-
lidade de vida da pessoa com deficiência. 

Durante o ano de 2021, foram expedidos 3.963 documentos, sendo 2.449 Carteiras do Passe Livre 
Intermunicipal, 798 do Passe Livre Cultura e 716 Carteiras de Identificação do Autista (CIA).   

79



OBRA AZALÉIA, DO ARTISTA PLÁSTICO JOÃO ELYO



PIAUÍ
SUSTENTÁVEL



Quando o assunto é meio ambiente, o mundo hoje exige que os governos 
consigam administrar as consequências das antigas formas de se viver, mas 
é também necessário promover novas práticas alinhadas com o futuro. Nis-
so estão incluídos grandes desafios ambientais, como o aprimoramento dos 
serviços de esgotamento sanitário e do abastecimento de água nos municí-
pios, bem como a conscientização sobre a preservação da natureza.

Um Estado que prima pelo desenvolvimento, sem perder o foco na sustenta-
bilidade e na qualidade de vida, é uma meta em vista para o Governo do Piauí. 
O investimento em estrutura para que as cidades se desenvolvam de forma 
econômica e social requer também uma agenda sustentável, capaz de cres-
cer, reduzindo ao máximo o desgaste e a poluição para a natureza, pensando 
no hoje e nas próximas gerações.

PIAUÍ SUSTENTÁVEL
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Os investimentos em melhoria das rodovias do Piauí em 2021 
fizeram a diferença na vida dos piauienses em vários muni-
cípios, trazendo inovações e encurtando distâncias. Avanços 
que eram muito esperados foram concretizados pelo Gover-
no do Estado e abriram novos caminhos para uma malha 
viária mais segura e planejada para os desafios do futuro.

UMA MALHA 
RODOVIÁRIA 
QUE ALCANÇA 
TODO O PIAUÍ 
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TERESINA

R$ 47,68 milhões
investidos 
em mais segurança 
na duplicação 
da BR-343

Uma das obras que mais trouxeram resolutivida-
de para o trânsito no Estado durante esse ano foi 
a conclusão da duplicação e restauração da ro-
dovia BR-343, no trecho que compreende a saída 
leste de Teresina, no final da Avenida João XXIII, 
em direção ao município de Altos. Essa conquista 
é um alívio para os mais de 520 mil veículos que 
compõem a frota da capital atualmente, segundo 
estimativa do IBGE (2020).

Isso porque os 9,67 km de extensão tornam muito 
mais prática e tranquila a passagem por um ponto 
antes conhecido por congestionamentos, seja no 
início ou no final de uma viagem ao norte do Es-
tado e às cidades no entorno de Teresina. A obra, 
como um todo, envolveu um investimento de R$ 
47,68 milhões.
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As rodovias estaduais por todo o Piauí tam-
bém receberam grandes obras de restau-
ração, entregando à população acessos a 
várias cidades completamente recuperados. 
Um dos exemplos é a PI-375, que compreen-
de 19,3 km de extensão entre os municípios 
de Picos e Santana do Piauí. O investimento, 
que beneficiou a população de todas as ci-
dades da região, foi de R$ 3,86 milhões.

Em União, o trecho de ligação da PI-112 en-
tre os povoados Divinópolis e Santa Rita foi 
totalmente pavimentado. Uma entrega de 
10,46 km de extensão, que contou com o in-
vestimento de R$ 4,1 milhões.

O asfaltamento dos 19 km de terra que ha-
via na PI-322 realizou um antigo desejo da 
população que transita entre o Ceará e o 
Piauí. Ela liga o município piauiense de Buriti 
dos Montes à cidade de Crateús, que fica do 
outro lado da divisa. A conquista envolveu 
o investimento de R$ 8,3 milhões. Entre as 
obras de restauração, ainda está incluído o 
trabalho realizado na PI-211. Este trecho re-
cuperado tem 41 km de extensão e é uma 
importante ligação entre as cidades de Es-
perantina e Joaquim Pires. 

Ao todo, foram investidos R$ 81,1 milhões 
nos trabalhos de restauração, duplicação e  
na implantação de novas melhorias na pa-
vimentação asfáltica de todo o Piauí. A parte 
da malha rodoviária que ganhou seu fortale-
cimento corresponde a 117,6 km, benefician-
do as populações dos municípios de Colônia 
do Gurgueia, União, Agricolândia, Picos, San-
tana do Piauí, Buriti dos Montes, Teresina e 
Joaquim Pires.

RECUPERADOS 19,3 KM
DA PI QUE LIGA 
SANTANA DO PIAUÍ A PICOS

TRÂNSITO MAIS SEGURO
ASFALTAMENTO DE 19 KM 
DA RODOVIA QUE LIGA BURITI
DOS MONTES A CRATEÚS (CE)

DE ESPERANTINA 
A JOAQUIM PIRES 
41 KM TOTALMENTE 
RECUPERADOS
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MANUTENÇÃO 
DA QUALIDADE 
EM RODOVIAS PELO 
ESTADO INTEIRO
Ampliar e passar a atender mais piauienses é 
importante, mas sempre mantendo o compro-
misso de qualidade assumido com o que já foi 
conquistado. Apenas em 2021, o Piauí investiu na 
conservação e manutenção de 2.724 km de ro-
dovias do Estado. Isso representa mais de 40% 
de todos os 6.500 km que compõem hoje a ma-
lha rodoviária estadual.

Foram R$ 34 milhões aplicados em serviços de 
tapa-buracos, estabilização de base, meio-fio, 
sarjeta, descida d’água, roço, sinalização rodoviá-
ria e outros, contemplando as principais rodovias 
do Estado em 89 municípios. 

MANUTENÇÃO 
4 em cada 10 km 
de rodovias estaduais 
do Piauí receberam 
cuidados em 2021 

INVESTIMENTO 
R$ 34 milhões em serviços 
de manutenção da 
qualidade das rodovias

Entre os trechos atendidos, estão: a PI-144, no 
trecho compreendido entre os municípios de São 
Raimundo Nonato e Caracol, com 88,1 km de ex-
tensão; o trecho da PI-238, que fica localizado en-
tre os municípios de Picos, Sussuapara e Bocaina, 
com extensão de 18 km; e a PI-116, no trecho de 
Luís Correia que leva ao povoado Camurupim, com 
39 km de extensão.

A ação contemplou ainda os trechos entre Oeiras e 
Colônia do Piauí, da PI-143, com extensão de 25 km; 
os 35 km da PI-115, de Castelo do Piauí a São Miguel 
do Tapuio; a PI-115, no trecho de São Miguel do Ta-
puio a Assunção do Piauí, com extensão de 54 km; a 
PI-302, no trecho que vai da PI-301 ao município de 
Barra Grande, com extensão de 13 km; e os 44 km que 
vão de Campo Maior a Cabeceiras do Piauí, pela PI-114.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO – ASSUNÇÃO DO PIAUÍ

SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE – SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ

COCAL – DIVISA PI-CE
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ACESSOS AOS MUNICÍPIOS: 
PONTES, ESTRADAS VICINAIS 
E PASSAGENS MOLHADAS 
As estradas vicinais, importantes alimentadoras das 
rodovias que dão acesso às cidades e povoados, 
receberam uma atenção especial. O investimento 
nessas vias envolveu R$ 34,2 milhões e melhorou a 
circulação de pessoas e o escoamento da produção. 
Ao todo, 43 municípios piauienses foram beneficia-
dos com a recuperação de 1.180 km de estradas.  

Nos municípios de Uruçuí, Parnaíba e Luzilândia, o 
Governo do Piauí investiu na recuperação de pon-
tes e, em Brasileira, foi construído um pontilhão 
em concreto armado. O investimento nessas ações 
contou com R$ 5,3 milhões.

ESTRADAS VICINAIS: 
R$ 34,2 MILHÕES INVESTIDOS 
EM ACESSOS A CIDADES

R$ 5,3 MILHÕES INVESTIDOS 
NA RECUPERAÇÃO DE PONTES 
E CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO 
EM BRASILEIRA

A construção de 13 passagens molhadas be-
neficiou a população de diversas localidades 
em cinco municípios. As passagens molhadas 
são estruturas que visam resolver o proble-
ma de escoamento de água das chuvas para 
evitar que ela danifique a pavimentação das 
ruas, principalmente durante os períodos 
mais chuvosos do ano. O investimento feito 
na construção foi de R$ 2 milhões, atendendo 
os municípios de Coivaras, Campinas do Piauí, 
Alto Longá, São Félix do Piauí e Oeiras.
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INVESTIMENTO DE
R$ 46,57 MILHÕES 
NO ASFALTAMENTO 

DE 867 MIL M² DE VIAS

CALÇAMENTO: 
R$ 99,18 MILHÕES 

APLICADOS NAS RUAS
 DE 105 MUNICÍPIOS

INVESTIMENTO EM MOBILIDADE 
URBANA, TRANSPORTE AÉREO 
E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
A mobilidade urbana é um fator fundamental para o desen-
volvimento de um estado e requer investimentos constan-
tes em planejamento e na estrutura de seu sistema. Seja na 
capital ou nos municípios com frotas menores, é importante 
que a malha viária das cidades ofereça as condições neces-
sárias para um transporte seguro, organizado e ágil.

Por isso, durante o ano de 2021, o Governo do Piauí investiu 
R$ 46,57 milhões no asfaltamento de 867 mil metros qua-
drados de vias urbanas, fortalecendo a estrutura para o de-
senvolvimento em 43 municípios. 

Além disso, 105 municípios foram beneficiados com a pavi-
mentação de 1,13 milhão de metros quadrados com parale-
lepípedo e poliédrico em suas ruas. Um investimento de R$ 
99,18 milhões. 

CURRAL NOVO DO PIAUÍ

CAMPO LARGO DO PIAUÍ

PADRE MARCOS

CAPITÃO DE CAMPOS

LUZILÂNDIAPIO IX
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MAIS DE R$ 627 MIL 
INVESTIDOS NA REFORMA 
DO AEROPORTO DE FLORIANO

R$ 170 MIL NA MELHORIA 
E CONSTRUÇÃO DE CASAS 
PARA FAMÍLIAS 
DE TERESINA E PIRIPIRI

CONSTRUÇÃO DE NOVAS 
UNIDADES HABITACIONAIS 
E ATENDIMENTO SOCIAL
O Programa Moradia para Todos II tem o objetivo de 
atender famílias em situação de pobreza ou extrema 
pobreza. Por meio dele, foram investidos R$ 170 mil 
para a melhoria e construção de unidades habitacio-
nais, que contemplaram 12 famílias nos municípios 
de Teresina e Piripiri. 

Duas modalidades estão incluídas no programa. 
Na primeira, um repasse de R$ 20 mil foi feito para 
aquisição de material de construção para melhoria 
habitacional. Dessa forma, 10% do valor será finan-
ciado para ser pago em até 60 meses. Pela segunda 
modalidade, o repasse de até R$ 50 mil para cons-
trução da casa requer o pagamento de 10%, parcela-
do em até 120 meses.

Pelo Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), 
foram construídas 38 unidades habitacionais rurais 
em Barras, Joaquim Pires, Teresina, União, Avelino 
Lopes, Coivaras e Olho D’Água do Piauí. O investi-
mento foi de R$ 1,19 milhão.

Mais conquistas importantes para a população podem 
ser citadas nessa área. Uma delas é a reforma do aero-
porto de Floriano, que contou com um investimento de 
R$ 627,8 mil.

Foram investidos ainda R$ 186 mil para a conclusão da 
rede de iluminação pública em LED no município de Ala-
goinha do Piauí. A ação ligou a Avenida Nove de Abril à 
PI-455, beneficiando a população com uma rede mais 
econômica, moderna e eficiente.

PNHR: MAIS DE
R$ 1,1 MILHÃO INVESTIDO 
EM MORADIAS EM 
7 MUNICÍPIOS DO PIAUÍ 
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Considerando a importância do desenvolvimento 
profissional para o sustento de famílias de bai-
xa renda, o Governo do Piauí realizou cursos de 

“Modelagem e costura”, “Atendimento ao Cliente” 
e “Empreendedorismo” para os moradores do 
Residencial Jacinta Andrade, em Teresina. Além 
disso, mais de 80 famílias participaram de pales-
tras educativas sobre empreendedorismo social 
e prático. As 10 edições aconteceram nos municí-
pios de Barras, Joaquim Pires e Teresina. 

Cursos e ações 
de desenvolvimento 
profissional benefi-

ciaram mais de 
80 famílias piauienses

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
E MACRODRENAGEM 
PARA OS MUNICÍPIOS
Além de garantir uma política de maior defesa do 
meio ambiente e de mais saúde para a população, 
a evolução do sistema de tratamento de esgoto 
ainda acelera o desenvolvimento das cidades. 
Durante o ano de 2021, foram investidos R$ 23,8 
milhões na ampliação e em melhorias no sistema 
de esgotamento sanitário nos municípios de Flo-
riano, Pedro II, Parnaíba e Piripiri. Sendo integran-
te fundamental do planejamento de infraestru-
tura, um sistema de esgotamento sanitário bem 
estruturado propicia a instalação de indústrias de 
maior porte, fortalecendo o ciclo de geração de 
empregos e de movimentação econômica. 

GOVERNO DO PIAUÍ INVESTIU 
MAIS DE R$ 23 MILHÕES 
EM MELHORIAS PARA
O TRATAMENTO DE ESGOTO 
DE 4 CIDADES
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ÁGUA: ABASTECIMENTO 
DE QUALIDADE 
PARA O PIAUÍ
Em um Estado de clima como o do Piauí, a 
importância do abastecimento de água se evi-
dencia ainda mais entre os pontos-chave para 
o desenvolvimento das regiões. Por isso, foi in-
vestido R$ 1,32 milhão pelo Governo do Estado 
para que 7 cidades recebessem sistemas de 
abastecimento de água. Uma conquista trans-
formadora para as populações dos municípios 
de Agricolândia, São José do Peixe, Simplício 
Mendes, Porto, Nossa Senhora dos Remédios, 
Dirceu Arcoverde e Guaribas.

Além disso, mais R$ 10,13 milhões foram apli-
cados na ampliação e no fortalecimento de 
sistemas de abastecimento de água por todo 
o Estado. Nos municípios de Patos do Piauí e 
Assunção do Piauí, foram feitas a perfuração 
e a entrega de 5 poços totalmente equipados 
para o enfrentamento da estiagem. A ação 
leva solução às dificuldades de abastecimen-
to e promove mais segurança para o agrone-
gócio e o empreendedorismo rural na região.

OEIRAS: 
MAIS DE 37 MIL PESSOAS 
BENEFICIADAS COM 
OBRAS PARA CONTENÇÃO 
DE INUNDAÇÕES
No município de Oeiras, foram investidos R$ 
11,78 milhões para a conclusão da 1ª Etapa 
dos serviços de Macrodrenagem, no Canal 
da Zona Leste e Aqueduto do Soizão. Ao todo, 
37.138 habitantes foram beneficiados com a 
implantação do sistema, que auxilia na con-
tenção de inundações e é fundamental para o 
desenvolvimento da região. 

7 MUNICÍPIOS GANHARAM 
NOVOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
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Os municípios de Hugo Napoleão, Cabe-
ceiras, Canto do Buriti, Flores do Piauí, 
Picos e Itaueira foram contemplados, 
cada um, com 1 poço perfurado e en-
tregue com toda a estrutura adequada. 
A cidade de Angical recebeu 2 unida-
des. Em Cocal da Estação, no norte do 
Estado, os serviços incluíram a amplia-
ção na produção de água tratada com a 
implantação de 3 poços, 3 adutoras de 
água tratada, a troca de rede de reforço 
de amianto por PVC e a reforma do es-
critório da Agespisa no município.

No extremo sul do Estado, em Corrente, 
1 reservatório elevado de concreto foi 
reformado e foi feita a recuperação de 1 
Estação de Tratamento de Água (ETA) e 
da captação de água bruta. A população 
do município ainda foi beneficiada com a 
perfuração de 2 poços e a implantação 
de 2 adutoras de água tratada, para for-
talecer a rede de abastecimento. 

Entre as ações, estão a implantação de 
novo sistema de bombeamento de água 
no município de Curral Novo; a recupe-
ração e melhoria nos serviços de 1 Es-
tação de Tratamento de Água (ETA) com 
sistema de captação em Fronteiras; e a 
ampliação e fortalecimento da rede de 
distribuição de água tratada em Domin-
gos Mourão e Teresina.

MAIS DE R$ 10 MILHÕES 
INVESTIDOS 
NO FORTALECIMENTO 
DE SISTEMAS 
DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA EM TODO O PIAUÍ
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CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS 
ELEVADOS DE 75 MIL LITROS 
EM PAES LANDIM E PIRIPIRI

O município de Jurema recebeu a ampliação na 
produção de água tratada com uma adutora e a 
perfuração de 2 poços. Já a população de Pau-
listana foi beneficiada com a reforma e recupera-
ção de um reservatório elevado de concreto e de 
2 Estações de Tratamento de Água (ETA), além da 
recuperação do sistema de captação I e II. 

A estrutura de abastecimento no litoral recebeu 
uma atenção especial com a reforma de 4 reser-
vatórios elevados de concreto em Luís Correia, 
Peito de Moça e Coqueiro. 

Em Picos, foi feita a reforma de um reservatório 
assente e construção de subestação em 2  poços. 
Para o município de São Raimundo Nonato, foi 
realizada a aquisição de equipamentos para poço 
e instalação de bombas anfíbias e flutuantes na 
captação da adutora. 

Dentro dos investimentos aplicados em abaste-
cimento, foi realizada a construção de 2 reser-
vatórios elevados metálicos de 75 mil litros com 
adutoras, sendo 1 no município de Paes Landim e 
1 no município de Piripiri.  

Foram reformados ainda os escritórios da Agespi-
sa em São Félix,  Elesbão Veloso e a sede geral em 
Teresina. Em Luzilândia, foi construído um escritó-
rio da Agespisa, e a cidade ainda foi beneficiada 
com melhorias na captação e a implantação de 1 
nova adutora de água bruta em ferro fundido.
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AÇÕES E PROGRAMAS 
DE MEIO AMBIENTE
A preservação do meio ambiente é hoje um dos pilares 
da sociedade. Mais do que isso, o compromisso com as 
políticas de sustentabilidade por parte da gestão públi-
ca é necessário para assegurar que a população possa 
desfrutar de qualidade de vida no futuro. Em 2021, o 
Governo do Piauí executou um planejamento de ativi-
dades com esse objetivo. Entre elas, estão 4 grandes 
campanhas de fiscalização, com ações preventivas e 
repressivas relativas à caça predatória, aos delitos am-
bientais e às queimadas.

COMBATE A INCÊNDIOS 
CONTA COM MONITORAMENTO 
DE FOCOS DE CALOR 
EM TODO O PIAUÍ

155 MUNICÍPIOS GANHARAM 
REFORÇO DE ÁREAS VERDES COM 
PLANTIOS DO PROJETO 
PARQUE RECORDAR

Além disso, o Projeto Parque Recordar foi 
lançado em uma iniciativa que une o cuida-
do ambiental a uma homenagem às vítimas 
da Covid-19. O projeto realizou o plantio de 
árvores em 155 municípios, promovendo a 
manutenção e criação de novas áreas ver-
des e demonstrando respeito àqueles que 
se foram durante a pandemia.

O monitoramento diário dos focos de calor, com a emissão de 
alertas aos municípios em situações críticas, foi importante no 
controle dos incêndios florestais. Ao longo do ano, foram emiti-
dos 32 alertas para ações de combate nos municípios de Buriti 
do Montes, Juazeiro do Piauí, São Braz do Piauí, Jurema, Curi-
matá, Morro Cabeça no Tempo, Milton Brandão, Canto do Buriti, 
Pimenteiras e Valença.

A formalização de Acordos de Cooperação Técnica do Governo 
do Estado com as cidades contribuiu para a criação de brigadas 
florestais. Ao todo, foram treinados 83 brigadistas dos municípios 
de Buriti dos Montes, Castelo do Piauí, Pimenteiras, São Miguel 
do Tapuio, Várzea Grande, Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, Barras e 
Domingos Mourão. 

TREINAMENTO 
DE 83 BRIGADISTAS 

DE 9 MUNICÍPIOS
PARA CONTENÇÃO 

DE INCÊNDIOS 
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LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL
Durante o ano, foram emitidos 2.697 documen-
tos ambientais. São eles, 193 licenças prévias; 
136 licenças de instalação; 177 licenças de ope-
ração; 1.879 declarações de dispensa de licen-
ciamento ambiental estadual; 274 declarações 
de baixo impacto ambiental; 2 licenças de ope-
ração de regularização; 4 licenças de operação 
para transporte; e 32 autorizações de captura, 
coleta e transporte de material biológico.

Ao todo, 28.179 imóveis rurais foram registrados 
no Cadastro Ambiental Rural (CAR). O cadastro 
é uma ação importante para a regularização da 
área e o acesso a políticas públicas e crédito 
rural. O total de área cadastrada no Estado até 
agora é de 18.428.600 ha, sendo 40,7% de pe-
quenas propriedades rurais. 

MAIS SEGURANÇA COM 
OS RECURSOS HÍDRICOS
O controle e monitoramento das barragens 
é um trabalho de extrema relevância para o 
Piauí. Em 2021, o Governo do Estado realizou a 
fiscalização, identificação e classificação de 20 
novas barragens. 

Além disso, realizou ações com o objetivo de 
controle de eventos críticos, envolvendo es-
tiagem, inundações e segurança de barragens. 
Entre elas, estão inclusas a criação de 3 ma-
nuais específicos sobre segurança de barra-
gens e a elaboração de uma Resolução sobre 
licenciamento de barragens.

Foram produzidos ainda a cartilha “Tudo o que 
você precisa saber sobre Barragens” e um fol-
der informativo intitulado “O que você precisa 
saber sobre Queimadas”.

A política de atenção ao meio ambiente ainda 
contou com a realização de 4 eventos online 
com os temas: “Apresentação do ICMS Ecoló-
gico 2021”, “Semana do Meio Ambiente”, “We-
binar Queimadas 2021” e “Fórum Piauiense de 
Segurança de Barragens’’. As apresentações 
totalizaram 4.477 visualizações.

MONITORAMENTO E AÇÕES 
DE CONTROLE DE EVENTOS 
CRÍTICOS SÃO REALIZADOS 

COM FOCO EM BARRAGENS  

O Programa PRO Verde Piauí, criado em 2021, visa promover e apoiar o desenvolvimento ambiental, be-
neficiando especialmente agricultores familiares, populações ribeirinhas e empresas que aderirem ao 
programa. Por meio dele, será fomentada a produção de mudas e sementes por agricultores familiares, 
com foco na geração de renda.

Estão incluídas ainda, ações como a execução do plantio nas áreas prioritárias, a implementação do 
Sistema de Controle de Desmatamento por satélites nos biomas Cerrado e Caatinga e a garantia de agi-
lidade nos processos dos empreendedores e certificação das empresas que aderirem aos ativos verdes.

A recuperação de áreas degradadas, aquisição de novas áreas para criação ou ampliação de Unidades 
de Conservação (UC) e implementação do plano de manejo das UC já criadas também são previstas pelo 
programa PRO Verde Piauí. A ação terá suporte da plataforma Tesouro Verde Piauí.
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PIAUÍ
EFICIENTE

E INTEGRADO



O Governo do Piauí está estruturado para oferecer um 
conjunto de serviços públicos e construir obras de infraes-
trutura física. A gama que envolve serviços públicos como 
o gerenciamento da saúde, educação, segurança e progra-
mas sociais, por exemplo, exige uma estrutura organizada, 
eficiente e sustentável, para que o Estado mantenha seu 
equilíbrio fiscal sempre em dia.

Além disso, a construção e reforma de escolas, hospitais, 
creches e outros aparelhos da infraestrutura social são 
fundamentais para garantir a qualidade dos serviços pres-
tados à população. Também é necessário preservar sem-
pre a capacidade do Piauí de seguir investindo em novas 
obras estruturantes, como a construção e reformas de ro-
dovias e aeroportos.

PIAUÍ EFICIENTE E INTEGRADO

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL
Para a defesa da melhor aplicação das contas do Estado, é necessária sempre a garan-
tia de ferramentas adequadas para seu monitoramento e a capacitação dos servidores 
envolvidos no processo. Para isso, foi feito o investimento de R$ 31 milhões na imple-
mentação do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal, que incluiu a aquisição de uma 
licença e os serviços de instalação e treinamento de um software para monitoramento, 
diagnóstico de incidentes e experiências do usuário.

R$ 31 MILHÕES INVESTIDOS 
PARA MAIS EFICIÊNCIA

NA ADMINISTRAÇÃO 
DE RECURSOS ESTADUAIS

Também integra as inovações um sistema especializa-
do, com inteligência artificial, para detectar possíveis 
casos de evasão fiscal, garantindo qualidade, trans-
parência e confiabilidade na apuração dos resultados. 
O investimento incluiu ainda um sistema integrado de 
administração tributária, em ambiente web, com utili-
zação de tecnologia de workflow e do uso de certifica-
do digital.

Foram ofertadas 72 vagas para cursos de capacitação 
e aprimoramento de conhecimento dos servidores e a 
contratação de consultorias para acompanhamento 
do desempenho e maturidade da gestão fiscal.
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VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 
E COMPROMISSO COM A ECONOMIA LOCAL
Reforçando o compromisso do Governo do Piauí com a valorização dos servidores, o pagamento da 2ª par-
cela do 13o salário foi antecipado para 18 de outubro. Essa medida  possibilitou a injeção de R$ 200 milhões 
na economia piauiense. A ação foi fundamental também para a defesa da economia local, especialmente 
em um momento de inflação elevada. 

O nível de equilíbrio fiscal atingido pelo Piauí permitiu ainda uma antecipação gradativa da tabela de paga-
mento dos servidores. Desde agosto de 2021, o salário já passou a ser pago antes do 5o dia útil. Atualmente, 
os pagamentos passaram a ser ainda dentro do mês. Mais do que isso, o compromisso se estendeu para a 
tabela de pagamento de 2022, divulgada em dezembro. É a primeira vez na história do Estado que todos os 
pagamentos da folha serão realizados dentro do mês. Esses recursos são fundamentais para a movimen-
tação da economia e geração de renda em todo o Estado. 

ANTECIPAÇÃO DO 13º 
PARA SERVIDORES INJETOU 
R$ 200 MILHÕES NA ECONOMIA

CALENDÁRIO 2022: 
SERVIDORES DO PIAUÍ PASSAM 
A RECEBER DENTRO DO MÊS
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ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, 
AO CONTRIBUINTE 
E AO INVESTIDOR
O atendimento ao público também passou por me-
lhorias. As reformas das agências da SEFAZ totali-
zaram aproximadamente R$ 850 mil de investimen-
to. Foram recuperados pontos nos municípios de 
São Raimundo Nonato, Oeiras, Esperantina, Campo 
Maior e Floriano.

Além disso, foi promovido o aprimoramento do sis-
tema SIAFE-PI, com a implantação do SIAPE Folha 
para todas as Unidades Gestoras com servidores 
ativos. A melhoria incluiu a automatização do regis-
tro contábil das despesas com INSS, automatização 
do lançamento de receita para o IPVA e Imposto de 
Renda e a conciliação bancária das principais con-
tas do tesouro – FPE, CTU, Transferências Constitu-
cionais e IPVA, dentre outras.

O Programa Contribuinte Legal – com regulamen-
tação pela Lei no 7.428, de 28 de dezembro de 2020 

– fortalece a relação fisco-contribuinte, estimulando 
a autorregularização. O objetivo é reduzir o tem-
po gasto pelos contribuintes no cumprimento das 
obrigações tributárias, que melhora a qualidade da 

R$ 850 MIL APLICADOS 
NA REFORMA DE UNIDADES
DA SEFAZ EM 5 CIDADES

tributação. Também foi regulamentado o Código de 
Defesa dos Contribuintes do Piauí – Lei no 7.439 de 
30/12/2020 – para a prestação de serviços gratui-
tos de orientação e assegurar a ampla defesa dos 
direitos do contribuinte.

Foi criada a Agência de Atração de Investimentos 
Estratégicos do Piauí (INVESTE/PI), por meio da Lei 
no 7.795 de 5 de abril de 2021. A agência serve para 
estimular os investimentos no Estado, com a imple-
mentação, administração, operacionalização, explo-
ração industrial e comercial de polos empresariais, 
centros logísticos, parques tecnológicos, portos ma-
rítimos e demais infraestruturas relacionadas.
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MELHORIA DA 
INFRAESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA
A fim de garantir a qualidade nos serviços pres-
tados à população, o Governo do Piauí investiu 
aproximadamente R$ 8 milhões na moderniza-
ção de sua infraestrutura administrativa de pré-
dios públicos. 

REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS 
DO ESTADO ENVOLVERAM 

R$ 8 MILHÕES EM INVESTIMENTO

Reforma da sede (Diretoria de Gestão de 
Pessoas) e do arquivo da Empresa de  
Gestão de Recursos do Piauí (EMGERPI)

Reforma da Secretaria de Estado  
do Planejamento (SEPLAN)

Reforma nas unidades da Ciretran  
(Circunscrição Regional de Trânsito)  
nos municípios de Esperantina  
e Simplício Mendes

Reforma nos blocos do Centro  
Administrativo, em Teresina

Reforma da 4ª Gerência Regional  
de Educação (GRE), em Teresina

Nova sede para a Coordenadoria de Estado 
de Políticas para as Mulheres (CEPM/PI) 
no espaço comum onde funcionam os ser-
viços do Centro de Referência da Mulher 
“Francisca Trindade” 

Reforma de sede da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos  
do Piauí (SEMAR)

Reforma e aquisição de equipamentos para  
unidades da EMATER em Bom Jesus, Cor-
rente, Teresina, Cristino Castro, Parnaíba, 
Piripiri, Joaquim Pires, São João do Piauí, 
São Pedro, Paulistana, Campo Maior, Va-
lença do Piauí e Oeiras 

Reforma do prédio da Defensoria Pública 
do Estado (DPE-PI), com investimento de 
R$ 5 milhões
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MODERNIZAÇÃO 
DA GESTÃO, PLANEJAMENTO 
E TRANSPARÊNCIA
As “Sextas Programadas” são eventos para socialização e de-
bate de estudos diversos sobre temas como a evolução da edu-
cação no Estado, os indicadores de saúde e perspectivas do 
desenvolvimento socioeconômico do Nordeste. Ao todo, foram 
realizadas 7 edições.

O Projeto de Cooperação Técnica “Agenda ODS do Estado do Piauí” 
envolveu um repasse de R$ 800 mil em sua execução. Realizado 
em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desen-

R$ 800 mil repassados  
em projeto de Cooperação 
Técnica com o Programa  
das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD) 

volvimento (PNUD), o projeto busca apoiar o Estado no pla-
nejamento estratégico de longo prazo. Isso inclui a avaliação, 
formulação e implementação de políticas territoriais interinsti-
tucionais e multidimensionais, com foco nos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS).

Além disso, o Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 foi revisto, a 
fim de readequar o planejamento estratégico do Estado à nova 
conjuntura econômica e social advinda das consequências da 
pandemia da Covid-19. De forma participativa, o processo con-
tou com a realização de audiências públicas nos 12 territórios de 
desenvolvimento para atualização de suas prioridades. Ao todo, 
foram lançados 34 informes socioeconômicos,  estudos do PIB 
Estadual e Municipal, relatórios mensais do emprego formal e 
publicações envolvendo estudos dos impactos da Covid-19.

Como um mecanismo de transparência, o acompanhamento 
das ações do Estado foi reforçado em 2021. Ao longo do ano, 
23 convênios foram monitorados semanalmente e 262 obras ti-
veram acompanhamento mensal. O Sistema de Monitoramento 
das Obras e Ações do Governo do Estado (SIMO) possibilitou 
supervisionar o andamento de 2.000 ações. Isso permitiu reali-

Para tornar o atendimento à po-
pulação ainda mais prático, foram 
implantados Centros Integrados de 
Atendimento ao Cidadão (CIAC) nos 
municípios de Monte Alegre, Paes 
Landim e Santa Filomena. O objetivo 
do CIAC é reunir vários órgãos esta-
duais em um único prédio. A ação foi 
realizada em parceria com as prefei-
turas municipais. Além disso, foi rea-
lizada a reforma da Sala da Cidada-
nia no município de Elesbão Veloso. 

MONTE ALEGRE

PAES LANDIM

ELESBÃO VELOSO
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INVESTIMENTO EM RECURSOS HUMANOS
Em parceria com o SENAC e a Fundação Educare, foram realizados cursos nas áreas de línguas 
estrangeiras, licitações, contratos, elaboração de projetos e artes para mídias sociais. Ao todo, 160 
servidores estaduais participaram das ações. Além disso, foram disponibilizados atendimento psi-
cológico e aulas de pilates na modalidade remota, beneficiando 415 servidores públicos.

Mais de 1,4 milhão de atendimentos clínicos e hospitalares foi realizado por meio do IASPI Saúde 
e Plamta, visando a preservação da saúde do servidor público. Entre os serviços, estão consultas 
ambulatoriais e de urgência, exames, terapias, serviço odontológico e internações. O investimento 
foi de R$ 180 milhões, com repasses financeiros para instituições de saúde credenciadas.

O Programa de Preparação para o Amanhã foi implantado e atende a servidores da EMATER, SAF, 
PIAUÍPREV e SEADPREV. Foram realizados 17 atendimentos com aconselhamento psicológico, 
além de campanhas educativas que beneficiaram 629 servidores com conteúdos relacionados à 
aposentadoria e qualidade de vida na terceira idade.

SIMO POSSIBILITOU  
A EXECUÇÃO DE MAIS 
DE MEIO BILHÃO DE REAIS  
EM AÇÕES

PIAUÍ CONQUISTA MAIS  
DE R$ 1 BILHÃO EM RECURSOS 
POR MEIO DE CRÉDITO

zar diagnósticos e verificar eventuais dificuldades para ga-
rantir mais rapidez e assertividade na tomada de decisões 
governamentais.

Por meio do SIMO, foi possível iniciar a execução de 
mais de R$ 500 milhões de recursos provenientes de 
93 convênios federais. O monitoramento e acompanha-
mento de obras e ações possibilitou superar as restri-
ções que impediam os processos de prosseguir dentro 
do prazo hábil. 

O Piauí conseguiu – frente ao Banco Regional de Bra-
sília, Banco do Brasil e o Itaú Unibanco – a contratação 
de operações de crédito que garantiram mais de R$ 1 bi-
lhão para investimentos em infraestrutura de transpor-
tes. Todo o Estado será contemplado com a aplicação 
de recursos nas áreas de mobilidade e pavimentação 
de rodovias, infraestrutura hídrica e saneamento básico, 
segurança pública, saúde, esporte e lazer. 

IASPI SAÚDE E PLAMTA
Mais de 
R$ 180 milhões 
em procedimentos 

SAÚDE DO SERVIDOR
1 milhão e 400 mil 
atendimentos clínicos 
e hospitalares realizados
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GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ
José Wellington Barroso de Araújo Dias

VICE-GOVERNADORA DO ESTADO DO PIAUÍ
Maria Regina Sousa

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO – SEPLAN
Rejane Tavares da Silva

A D M I N I S T R A Ç Ã O  D I R E TA

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO – SEGOV
Osmar Ribeiro de Almeida Júnior

SUPERINTENDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ EM BRASÍLIA – SURPI
José de Andrade Maia Filho

SUPERINTENDÊNCIA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E CONCESSÕES – SUPARC
Viviane Moura Bezerra

GABINETE MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ
Coronel Leandro de Melo Castelo Branco

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ – CCOM
Allisson Beserra Bacelar

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ – PGE
Plínio Clerton Filho

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ EM EXERCÍCIO– DPE
Erisvaldo Marques dos Reis

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE
Márcio Rodrigo de Araújo Souza

OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ
Soraya de Carvalho Castelo Branco Soares

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS
Carlos Edilson Rodrigues Barbosa de Sousa

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SSP
Coronel Rubens da Silva Pereira

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA – SEADPREV
Ariane Sídia Benigno Silva Felipe

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ
Rafael Tajra Fonteles

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
Ellen Gera de Brito Moura

EQUIPE DE GOVERNO
E EQUIPE TÉCNICA



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAPI
Florentino Alves Véras Neto

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS – SASC
Deputado Estadual José Ribamar Noleto de Santana (Zé Santana)

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – SEMAR
Daniel de Araújo Marçal

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF
Patrícia Vasconcelos Lima

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECULT
Deputado Estadual Fábio Nuñes Novo

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
Geraldo Magela Barros Aguiar

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SEINFRA
Deputada Estadual Janainna Pinto Marques Tavares

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SDE
Igor Leonam Pinheiro Neri

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANPORTES – SETRANS
Deputado Estadual Hélio Isaias da Silva

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO – SETUR
Flávio Rodrigues Nogueira Júnior

SECRETARIA DE ESTADO PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SEID
Mauro Eduardo Cardoso e Silva

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID
Deputado Estadual Fábio Henrique Mendonça Xavier de Oliveira

SECRETARIA DE ESTADO DA MINERAÇÃO, PETRÓLEO E ENERGIAS RENOVÁVEIS – SEMINPER
Howzembergson de Brito Lima

SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL – SEAGRO
Simone Pereira de Farias Araújo

COMANDO-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ – PMPI
Coronel Lindomar Castilho Melo

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ
Coronel Bm Demetrius Rodrigues do Rêgo

INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ – INTERPI
Francisco Lucas Costa Veloso

COORDENADORIA DA JUVENTUDE DO ESTADO DO PIAUÍ – COJUV
Vicente Gomes da Silva

COORDENADORIA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS – CENDROGAS
Sâmio Falcão Mendes



COORDENADORIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES – CEPM-PI
Zenaide Batista Lustosa Neta

COORDENADORIA DO PROGRAMA MAIS VIDA COM CIDADANIA PARA O IDOSO
Marllos Rossano Ribeiro Gonçalves de Sampaio

COORDENADORIA DE FOMENTO À IRRIGAÇÃO – COFIR
Sérgio Gonçalves do Rego Motta

A D M I N I S T R A Ç Ã O  I N D I R E TA

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ – ADAPI
Alexsandra Soares Carvalho

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUÍ – ADH
Gilvana Nobre Rodrigues Gayoso Freitas

AGÊNCIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ – PIAUÍ FOMENTO
Luiz Carlos Ewerton de Farias

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO PIAUÍ – AGRESPI
Anamelka Albuquerque Cadena 

AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ATI
Antônio Torres da Paz

EMPRESA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A – AGESPISA
Genival Brito de Carvalho

COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS – CMTP
Josiene Marques Campelo

COMPANHIA DE GÁS DO PIAUÍ - GASPISA
Roberto Alves Pereira

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ – DER-PI
José Dias de Castro Neto

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/PI
Garcias Guedes Rodrigues Júnior

EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO – EMGERPI
Álina Célia Santos Menezes Santiago

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO PIAUÍ – FAPEPI
Antônio Cardoso de Amaral

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DO PIAUÍ – FUNDESPI
Clemilton Luiz Queiroz Granja

FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – FEPISERH
Bruno Ferreira Correia Lima

FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA
José Ricardo Pontes Borges

FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PIAUÍ – TV ANTARES
Manuel Albano Amorim de Queroiz



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI
Evandro Alberto de Sousa

INSTITUTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ – IAEPI
Magno Pires Alves Filho

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ – IASPI
Daniele Amorim Aita

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO PIAUÍ – EMATER/PI
Leonardo Nogueira Pereira

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI
Leonardo Sobral Santos

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUÍ – IMEPI
Maycon Danylo Araújo Monteiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ – JUCEPI
Maria Alzenir Porto da Costa

ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA S/A
Paulo Roberto Cardoso de Sousa

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E TERRITORIAL

COORDENAÇÃO E REDAÇÃO

Gisele Araújo Oliveira - Superintendente

Eliana da Costa Machado

Liége de Souza Moura - Superintendente 

Amanda de Almeida Silva

Antonio Alberto Ibiapina Costa Filho

Geysivan Campos Sampaio 

EQUIPE TÉCNICA

Antonio Fernando de Sousa Barbosa

Caroline Rodrigues de Sousa

Clécio Moreira Lopes

David Veras Holanda

Deborah Luiza Quaresma

Gabriele Ferreira da Silva Monte

Gilmar Mendes de Moura

Henrique Meneses Ribeiro

Isaac Leal Gadelha da Rocha

Júlia Barros Coelho

Lis Andrade Melo

Naira Luan Sousa e Silva

Sandro Almeida Paz Filho

Tiago Ferreira de Sousa Neto

Valéria Luzia Mota Barros

Juciara de Lima Linhares Cunha

Marcos Pereira da Silva

Rebeca Maria Nepomuceno Lima

PROJETO GRÁFICO S/A

EQUIPE DE ELABORAÇÃO SEPLAN

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS



João Elyo é o nome do autor das obras que 
compõem esta edição do balanço anual, e é 
uma das mais novas referências artísticas do 
Piauí. Natural de Esperantina, o artista plás-
tico tem apenas 12 anos de idade e já teve 
obras expostas em várias cidades do Brasil e 
do mundo. 

Desde cedo demonstrando aptidão para a 
arte, João Elyo passou a se expressar usando 
os pisos, móveis e paredes de sua casa como 
telas. Com o apoio dos pais, o artista plástico 
passou a evoluir em suas técnicas, nunca dei-
xando de inovar.

Inspirado em elementos da natureza, João expressa seus sentimentos por 
meio de cores fortes, com pigmentos em neon, em uma visão única dentro 
do estilo contemporâneo abstrato.

A alegria, o amor e o carinho em cada obra do artista representam ele-
mentos essenciais para a vida de todos, especialmente durante os últimos 
tempos. Por isso, João é a escolha perfeita para ilustrar o momento que o 
Piauí vive hoje. 

A despeito dos desafios que surgiram ao longo de dois anos de pandemia 
da Covid-19, o Estado não parou de crescer, inovar e de proteger sentimen-
tos fundamentais, como a alegria de sua gente, sempre alcançando novas 
conquistas.

Em 2022, João Elyo terá sua biografia publicada em um livro e participará 
da exposição “Carrossel du Louvre”, no maior museu de arte do mundo, em 
Paris (FR).

O Piauí se enche de orgulho e segue valorizando seu povo, com muito tra-
balho, transparência, compromisso e a certeza de que o futuro ainda reser-
va grandes vitórias.

ARTISTA 
PLÁSTICO 
JOÃO ELYO






