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Estruturar cidades e fomentar qualidade 
de vida da população serão desafios

CONTINUAÇÃO DA CAPA

Especialista 
espera que o 
governo possa 
assegurar
investimentos 
em infraestrutura 
urbana 

Glenda Uchôa
Repórter

No Piauí, segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), a popu-
lação é de 3.219.257 pessoas, 
que estão divididas em 224 
municípios. Administrar in-
tervenções nas cidades para 
dar maior qualidade de vida à 
população é uma das impor-
tantes tarefas do Governo Es-
tadual. Nesta gestão, segundo 
o presidente do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do 
Piauí (CAU/PI), Wellington 
Camarço, o desafio é fazer 
com que políticas habitacio-
nais mais democráticas este-
jam na pauta da atuação esta-
dual.

“Estamos preocupado com 
as cidades, porque, hoje, elas 
são muito pouco voltada para 
os cidadãos, para as pessoas. 
Precisamos que os governan-
tes comecem a olhar para as 
cidades de uma maneira dife-
rente, de uma maneira mais 
humana e menos cartográfi-
ca, principalmente precisa-
mos incentivar a implantação 
de arquitetura para todos”, 
ressalta Welligton Camarço.

O destaque feito pelo espe-
cialista é que o governo pos-
sa, por exemplo, assegurar 
investimentos massivos em 
infraestrutura urbana e em 
serviços públicos e sociais 
nas periferias urbanas. Ele 
cita o exemplo de Teresina e 

Wellington aponta que o 
desafio é fazer com que 
políticas habitacionais 
estejam na pauta
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Estruturação da polícia é ponte para reforço na segurança
Entre as atribuições da Polícia Civil estão as 

missões de investigar, identificar e prender suspei-
tos e, como meta, elucidar crimes. Um processo 
necessário para garantir mais segurança na socie-
dade. No Piauí, no entanto, a deficiência de efetivo 
e de estrutura criam barreiras na execução do tra-
balho de investigação policial. 

Segundo o presidente do Sindicato dos Policiais 
Civis do Piauí (Sinpolpi), Constantino Júnior, o 
déficit do efetivo policial afeta diretamente a so-
ciedade. “Temos déficit no efetivo, a estrutura das 
delegacias prejudicada pela falta de infraestrutura, 
falta também equipamentos para investigação, só 
temos dois IML’s, um em Teresina e outro em Par-
naíba”, avalia.

De acordo com os policiais civis, apenas 30,47% 
dos cargos definidos por lei para a Polícia Civil es-
tão preenchidos no momento. Dados do Sinpolpi 
mostram que em lei são previstos 3.497 cargos a 
serem preenchidos entre peritos, policiais, escri-
vães e agentes de polícia, dos quais apenas 1.679 
estão com funcionários.

Segundo dados do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), divulgado por meio 
do levantamento “O Ministério Público e Con-
trole Externo da Atividade Policial”, apenas 5,2% 
das delegacias de Polícia Civil têm o número de 
servidores suficientes para realizar atividades-fim, 
como investigar crimes e realizar operações poli-
ciais. No Nordeste, o Piauí fica atrás apenas do Es-
tado de Pernambuco, que aparece com apenas 4% 
de número de servidores suficiente.

“Além de tudo, temos policiais civis em processo 
de aposentadoria e uma defasagem nos salários. O 
governo precisa investir em todos esses aspectos 
porque, no final, quem sempre é prejudicado é a 
sociedade”, finaliza. 

(Glenda Uchôa)

as graves consequências que 
uma gestão não-planejada 
traz aos cofres públicos nos 
vários âmbitos, tanto munici-
pais, quanto estaduais.

“Recebemos uma herança 
maldita de uma política ur-
bana que existia de trans-
formar vilas em bairros, que 
incentivava a ocupação de 
terrenos distantes. Hoje, o 
espalhamento de Teresina 
é enorme, a cidade de For-
taleza cabe dentro do perí-
metro urbano de Teresina, 
a cidade de Recife também, 
sendo que essas Capitais 
têm índices de população 
muito maiores; da Zona 
Norte ao Centro de Tere-

sina chegamos a ter 42 qui-
lômetros de distancia, isso 
aumenta o custo da infraes-
trutura para os governos”, 
afirma.

Entre as propostas ur-
gentes, Camarço ressalta a 
necessidade de investir na 
ampliação, integração e qua-
lificação da rede de trans-
portes públicos de massa de 
forma integrada à produção 
de moradia social em áreas 
onde o investimento público 
em infraestrutura e equipa-
mentos urbanos já foi con-
solidado, garantindo, assim, 
uma maior qualidade urbana.

O especialista ressalta, tam-
bém, os prejuízos causadas 

pelas ainda obras inconclusas 
do Governo do Estado na ci-
dade de Teresina, a exemplo 
do Rodoanel, duplicação das 
BRs de acesso à cidade e con-
clusão do Centro de Conven-
ções. “Por esperarmos muito 
tempo, quando forem concluí-
das, essas obras já apresenta-
rão defasagem em comparação 
ao crescimento da cidade”, diz.

Como apelo, o presidente 
do CAU afirma ser presido 
intensificar os investimentos 
em mobilidade urbana nos 
modais de alta capacidade de 
transporte, a exemplo do me-
tro, que recebeu melhorias na 
Capital.
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Constantino Júnior 
lembra que o déficit 
do efetivo policial afeta 
diretamente a sociedade
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