
O Governo do Estado
do Piauí, por meio da Se-
cretaria de Estado da A-
gricultura Familiar (SAF)
e Progere II, está rece-
bendo desde o dia 28 de
outubro até o dia 6 de
novembro, a missão de
Avaliação do Banco Mun-
dial (BM), das ações do
Programa de Geração de
Emprego e Renda (Proge-
re II), desta vez on-line.

A missão tem como
objetivos avaliar os re-
sultados do projeto Pila-
res do Crescimento e
Inclusão Social (IFP) e a-
poiar a implementação

das atividades dos com-
ponentes; fazer segui-
mento das condições pa-
ra uma possível prorro-
gação da data de encer-
ramento do projeto e dis-
cutir o Plano de Ação pa-
ra 2021, os processos de
aquisições de cada ativi-
dade pendente; os arran-
jos de gestão financeira,
contábil e de desembolso
e acompanhar o cumpri-
mento das salvaguardas
sociais e ambientais.

O Consultor do Desen-
volvimento Rural, Emma-
nuel Bayle e uma equipe
de onze consultores e

especialistas do BM nas
diversas áreas de atuação,
como meio ambiente, gê-
nero, gestão financeira,
regularização fundiária,
salvaguardas sociais com-
põem a missão.

Segundo a diretora
do Progere II, Janaína
Mendes, o programa be-
neficiou até o momento,
Planos de Investimento
Produtivos – PIP em 32
municípios do Piauí com
ações de fortalecimento

da agricultura familiar e
geração de renda e de-
senvolvimento rural
sustentável.

Os Planos de Investi-
mento Produtivos (PIP)
contribuem para a me-
lhoria de renda de famí-
lias pobres rurais e for-
talecem as cadeias pro-
dutivas nas áreas de ca-
jucultura, apicultura,
mandiocultura, caprino-
vinocultura, quintais
produtivos e artesanato.

suacidade

AGROPECUÁRIA LIDERA
GERAÇÃO DE EMPREGOS 
O setor agropecuário segue como o setor da econo-
mia que mais gerou empregos em 2020, com
102.467 vagas de janeiro a setembro deste ano. Os
dados fazem parte do Comunicado Técnico da Con-
federação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).
A publicação analisou os números do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged), divulga-
do pelo Ministério da Economia, que apontou
fechamento de 558.597 postos de trabalho nos
nove primeiros meses do ano no resultado geral.

ATIVIDADE AGRÍCOLA
As atividades de apoio à agricultura lideraram a aber-
tura de vagas no acumulado de janeiro a setembro,
seguida por cana-de-açúcar, soja, café, bovinos e
plantas de lavoura temporária. Completam a lista as
frutas de lavoura permanente, criação de aves, culti-
vo de uva e horticultura. Os dados de setembro reve-
lam melhora nos demais setores de atividade
econômica no Brasil, o que contribuiu para a geração
de 313.564 novos empregos, o melhor resultado
para o mês desde 2010. A agropecuária teve saldo
positivo com a criação de 7.751 vagas.

PICOS E CAMPO GRANDE DO PIAUÍ 
A Piauí Conectado ampliou a estrutura de conexão
nos municípios de Picos e Campo Grande do Piauí
com a implantação de backbone aéreo, resultando
em grandes benefícios à população. A equipe técnica
realizou a interligação das duas cidades por meio da
tecnologia que oferece uma rede de transporte de
dados mais veloz e com alta capacidade de trafega-
bilidade. Ao todo, foram instalados 59 km de fibra
óptica no trecho que liga os municípios.

INTERNET
Em Picos, o Projeto Piauí Conectado já instalou 35
pontos de conexão em órgãos estaduais da região e
levou também sinal gratuito de internet a espaços
públicos. Os picoenses podem acessar o Wi-Fi livre,
com velocidade de 40 mbps, nas praças Félix Pacheco,
Dr. Antenor Martins Neiva e Praça Josino Ferreira.

DEFENSORIA ITINERANTE 
O trabalho da Defensoria Itinerante  tem resultados
satisfatórios. Na pandemia, de forma sistemática e
organizada, o projeto manteve os atendimentos por
meio remoto, deu andamento à análise dos processos
e iniciou os atendimentos presenciais mediante agen-
damento nas comarcas de Demerval Lobão e Mon-
senhor Gil, nas quais, após o agendamento prévio.

PAVIMENTAÇÃO 
A obra de pavimentação da Rodovia PI 215, que liga
Campo Maior a Coivaras, foi retomada  pelo Governo
do Estado do Piauí e o objetivo é melhorar o tráfego
de pessoas e veículos que utilizam a via como meio
de acesso a várias comunidades na região.

O Governo do Estado,
por meio da Superinten-
dência de Parcerias e
Concessões (Suparc), con-
cluiu o processo de licita-
ção do projeto de Parce-
ria Público-Privada (PPP)
que prevê a construção
de oito Miniusinas de
Energia Solar em cidades
piauienses.

Com a contratação dos
últimos dois lotes da dis-
puta, essa PPP inovadora
vai resultar em mais de
R$ 150 milhões em in-
vestimentos e gerar uma
economia mensal de 23%
nos gastos do Estado com
energia para abastecer os
órgãos públicos.

Com o final do pro-
cesso, o resultado ficou o
seguinte: o Consórcio E-
nergia Sustentável, com-
posto por empresas de
São Paulo e do Distrito
Federal, arrematou o lote
3 e vai investir R$
40.949.046,04. Já o lote
4 foi arrematado pela
empresa goiana Brenge
Par Engenharia e Partici-
pação, que deve investir
R$ 35.627.538,50.

Os outros dois lotes
foram homologados no
último dia 5 de outubro,
com o Consórcio Energia
Sustentável do Piauí ar-
rematando o lote 1, com
investimento previsto de
R$ 40.949.946,04; e o
lote 2 sendo arrematado
pelo Consórcio Gm-Ener-
gia, composto por empre-
sas de São Paulo e Per-
nambuco e que deve in-

vestir R$ 32.821.417,99
no projeto.

Cada lote é composto
por duas miniusinas, sen-
do uma construída em
terreno público e outra
feita em terreno particu-
lar. Já está definido que

os terrenos públicos de-
vem ficar nas cidades de
Caraúbas, Cabeceiras do
Piauí e Canto do Buriti.
Os terrenos privados se-
rão definidos após da as-
sinatura dos contratos,
prevista para ocorrer ain-

da neste mês de novem-
bro, mas já tem dois mu-
nicípios definidos: Curra-
linhos e Barras.

A previsão é que es-
sas miniusinas entrem
em funcionamento até o
final de 2021.

ESTRUTURA EM HOSPITAL 
A Secretaria de Estado da Saúde Fez a entrega de uma torre de
vídeolaparoscopia para o Hospital Regional Chagas Rodrigues,
no município de Piripiri, região dos Cocais. O equipamento vai
permitir exames mais sofisticados e precisos, com cirurgias me-

nos invasivas. A entrega foi feita pelo secretário Florentino Neto
para a diretora da unidade de saúde, Nádia Costa.
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Piauí
OITO MINIUSINAS
Caberá às Concessionárias implantar o Centro
de Formação e Pesquisa em Energias Renováveis 

Licitação da PPP das 
Miniusinas é concluída 

RESULTADOS
Piauí recebe Missão do Banco Mundial 

PARA esse projeto as
empresas deverão inves-

tir quase R$ 350 mil 

Outro destaque do
projeto é que, como são
oito contratos, são oito ci-
dades que vão receber as
Miniusinas, aumentando
a arrecadação de impos-
tos nos municípios, ge-
rando emprego e renda e
qualificação da popula-
ção, especialmente por-
que caberá às Concessio-
nárias implantar, em con-
junto com a Universidade
Estadual do Piauí, o Cen-

tro de Formação e Pes-
quisa em Energias Reno-
váveis. Para esse projeto
as empresas deverão in-
vestir quase R$ 350 mil.

A PPP das Miniusinas
vai resultar em uma eco-
nomia de mais de R$ 7
milhões por ano nos gas-
tos do Estado com ener-
gia elétrica. Serão cons-
truídas oito miniusinas
com capacidade de pro-
dução de 5Mw cada. Essa

energia será injetada na
rede da concessionária
Equatorial e será implan-
tado um sistema para
gerenciar e compensar a
energia produzida e a
consumida pelos órgãos
da administração esta-
dual. A previsão total de
investimentos da inicia-
tiva privada no projeto é
de cerca de R$ 150 mi-
lhões, ao longo de 25 a-
nos de contrato.

Centro vai incentivar pesquisa
em energias renováveis


