
Com seis meses de funciona-
mento, o Programa de Educação 
Financeira já qualificou 2.630 ser-
vidores com aulas sobre finanças 
domésticas ministradas por seis 
professores, na Escola de Governo 
(Egepi).

Através de postos de atendi-
mento e orientações personaliza-
das, servidores podem equacionar 
suas dívidas de água, luz, aluguel, 
cartão de crédito, mensalidade es-
colar, dentre outras. Além do equi-
líbrio das contas, o Programa de 
Educação Financeira busca capaci-
tar os servidores para lidar com o 
dinheiro.

A ação governamental é uma re-
alização do Governo Estadual, atra-
vés da Secretaria de Administração 
e Previdência (SeadPrev), em par-
ceria com a Universidade Estadual 
(Uespi), a Eletrobrás, a Agespisa e 
bancos públicos e privados, além da 
colaboração da Câmara dos Diri-
gentes Lojistas (CDL). 

“Além de resgatar a cidadania de 
nossos servidores, queremos desper-
tar o interesse deles pela educação fi-
nanceira, possibilitando conhecer e 
colocar em prática técnicas que per-
mitam a si uma boa gestão financei-
ra e em relação ao uso do dinheiro”, 
diz Franzé Silva, da SeadPrev.

Mais informações: http://www.seadprev.pi.gov.br

Educação Financeira 
resgata cidadania do servidor

EVANDRO COSME - Presidente 
da CDL - É uma  experiência 
virtuosa porque envolve senti-

mento e adimplência do servidor 
gerando novos negócios.

RAIMUNDO DUTRA - “Oportu-
nidade de mudança de vida”

JOSÉ FRANCISCO SOUSA - “Com 
o Programa consegui renegociar 

minhas dívidas com juros e prazos 
menores. Estou satisfeito.”

SERVIDORES assistem aula na Escola de Governo
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A cada dois anos a Secretaria 
de Administração e Previdência 
do Piauí (Seadprev) realiza a atu-
alização cadastral dos servidores 
ativos, inativos e pensionistas 
do Governo do Estado. A ideia é 
manter renovados os dados apre-
sentados pelos trabalhadores e 
pensionistas no recadastramento 
feito em 2015. Com esse traba-
lho de cruzamento de dados, o 
governo teve uma economia de 
quase R$21 milhões.

Em 2017, ao contrário do reca-
dastramento anterior, o processo 
foi todo on-line através da plata-
forma www.atualizacao2017.pi.
gov.br ou do aplicativo de celular 

“Piauí na Palma da Mão”. “ Com 
o banco de dados totalmente di-
gitalizado, o Governo do Estado 
investiu não apenas na moder-
nização, mas também facilitou 
a vida do servidor, ao oferecer a 
atualização virtual”, destaca o se-
cretário Franzé.

Segundo ele, a atualização do 
banco de dados do servidor pos-
sibilita um controle maior sobre a 
folha de pagamento e a melhoria 
no serviço de gestão de pessoas. 
“Ao tempo que podemos detectar 
a existência de falhas, nós passa-
mos a conhecer mais o servidor e 
suas necessidades.”

SeadPrev realiza Atualização 
Cadastral do Servidor

O Residencial Tiraden-
tes, que terá 600 unidades 
destinadas aos Policiais Mi-
litares do Piauí, é o primei-
ro empreendimento imobi-
liário do Programa Habitar 
Servidor, lançado o ano 
passado pela SeadPrev.O 
conjunto habitacional será 
construído pela ADH com financiamento da Caixa 
Econômica. 

No primeiro momento, o residencial será des-
tinado para os Policiais Militares. Havendo sobra 
de unidades, elas serão distribuídas para os outros 
servidores estaduais. O local escolhido é próximo 
ao Zoobotânico, com área de 2 mil hectares. Os 

apartamentos são com dois 
e três quartos. Tamanhos de 
56 e 64 metros quadrados. 
Será um condomínio fe-
chado com piscina, quadra 
de esportes, pista de cooper 
e salão de festa com chur-
rasqueira. A faixa salarial 
dos inscritos deve ser de R$ 

1.800,00 a 6.000,00.

Segundo o Secretário da Administração e Previ-
dência, Franzé Silva. desde o recadastramento que 
o Governo do Estado percebeu a carência dos ser-
vidores por casa própria. “O governador Welling-
ton Dias nos deu a missão de formatar esse projeto 
piloto que agora será viabilizado,” diz Franzé.

Na atualização de 2017 a exigência é que o servidor modifique apenas os 
ítens que sofreram mudanças nos últimos dois anos, como alteração de 
endereço, nascimento de filhos ou conclusão de novos cursos, por exemplo.

A Declaração de Vida, uma das exigências da Atualização Cadastral, segue o 
modelo do INSS. É mais uma ferramenta para evitar fraudes.  A documen-
tação, autenticada em cartório, pode ser feita pessoalmente ou por procura-

ção, nos casos de dificuldade de locomoção.

O Decreto de Lei de 
nº 17.107, de 17 de abril 

regulamentou a atualização 
cadastral bianual dos servidores 
públicos, ativos e inativos, pen-
sionistas e militares no âmbito 

do poder executivo.

Governo vai construir 
moradias para militares



O Governo do Estado, através a SeadPrev, 
inaugurou o Centro Integrado de Atenção ao 
Servidor Público (CIASPI), que assegura a saú-
de física e mental, capacita e valoriza quem tra-
balha no Estado por meio de desenvolvimento 
de políticas de saúde prevencionistas e de se-
gurança do trabalho, através de vários procedi-
mentos fundamentais, como diagnóstico e en-

caminhamento para tratamento adequado. 

O Centro é composto por 13 programas que in-
cluem avaliação de risco do trabalho e processo de 
aposentadoria. “Com essa iniciativa,o governo vai ge-
rar um novo olhar para o agente público, valorizando 
e cuidando ainda mais de seus servidores”, pontuou o 
secretário da SeadPrev”.

INFORMAÇÕES SEADPREV - (86) 3216-1703

Piauí ganha Centro Integrado 
de Atenção ao Servidor

Através de uma rede infor-
matizada o prontuário eletrô-
nico de todos os servidores 
públicos estaduais em ativi-
dade será permanentemente 
atualizado. O sistema permi-
tirá aos gestores acompanhar 
o histórico do servidor do  in-
gresso no serviço público até 
a aposentadoria.

O prontuário conterá informações como afas-
tamentos, perícias médicas e até o resultados dos 

exames periódicos. Com isso, 
será possível, por exemplo, 
diagnosticar as causas mais 
comuns de adoecimento e 
formular políticas de saúde a 
partir dessas informações.

“O órgão  fará o ime-
diato encaminhamento do 
servidor para a especialida-
de necessária, facilitando a 

sua vida e agilizando a sua recuperação”, garante 
Franzé. 

SAÚDE DO TRABALHADOR



WI-FI LIVRE NO CENTRO ADMINISTRATIVO - CADASTRE-SE!

GOVERNO INAUGURA 
CIAC DE CAMPO MAIOR

Campo Maior foi o primeiro município a rece-
ber o Centro Integrado de Atendimento ao Cida-
dão (Ciac). A inauguração ocorreu em 12 de julho. 
Em um só local, a população da região dispõe de 
serviços de água e luz, trânsito, trabalho, expedição 
de documentos, dentre outros.

Buscando maior agilidade, controle administra-
tivo e salto na economia de gastos, a construção do 
Ciac é resultado de um investimento orçado em R$ 

331.882, provenientes do Tesouro Estadual para a 
estruturação física e de equipamentos de informática.

Para o secretário de Administração e Previdên-
cia, Franzé Silva, a entrega do Ciac representa um 
novo marco para o atendimento público ao cida-
dão piauiense. “Queremos integrar todos os servi-
ços nos 224 municípios do Piauí. Todos os órgãos 
estarão integrados com conforto, tecnologia e qua-
lidade no atendimento”, garantiu o gestor.

WI-FI LIVRE NO CENTRO ADMINISTRATIVO - CADASTRE-SE!

O Piauí conta com 32 Espaços da Cidadania. Destes, 
12 foram construídos na atual gestão. Vários servi-
ços essenciais são disponibilizados. O investimento é 
oriundo do Programa Nacional de Modernização da 
Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito 
Federal com recursos do BNDES e contrapartida do 
governo estadual.

WI-FI LIVRE NO CENTRO ADMINISTRATIVO - CADASTRE-SE!



As reformas dos Terminais Rodoviários de Te-
resina, Picos e Floriano estão avançadas. Já podem 
ser vistas mellhorias na parte de mobilidade com a 
instalação da escola rolante e um elevador na ro-
doviária de Teresina; reforma e ampliação dos  ba-
nheiros e a completa reestruturação da praça de 
alimentação vão dar ao Terminal Lucídio Portela o 
status de umas das rodoviárias mais modernas do 
Nordeste.

 Em Picos e Floriano, as rodoviárias estão pas-
sando também por um processo de transformação, 
com a melhoria de toda a infraestrutura dos pré-
dios, de acordo com a superintendente da Suparc, 
Viviane Moura. As ações de readequação para uso, 
promovidas pela concessionária Sinart, estão ga-
rantindo mais conforto para quem trabalha e usa 
os terminais.

PIAUÍ  CONTABILIZA PRIMEIRAS 
OBRAS COM O MODELO DE PPP

A Nova Ceasa está passando por uma verda-
deira transformação. O Governo do Estado esta-
beleceu uma Parceria Público-Privada (PPP) para 
operar as mudanças necessárias na Central de 
Abastecimento, melhorando as condições de tra-
balho e facilitando o crescimento profi ssional dos 
permissionários que atuam no local. O entreposto 
é considerado como modelo para todas as centrais 
Brasil e apontado como solução para avanços do 
setor hortifrutigranjeiro.

 As melhorias já proporcionam um mercado 
limpo, seguro, organizado e moderno, com novos 
estacionamentos para lojistas e clientes. Mais de R$ 
3,6 milhões foram investidos no mercado em obras 

e reformas que visam reestruturar e modernizar o 
entreposto piauiense. A Nova Ceasa recebeu ainda, 
o prêmio de segundo melhor projeto estadual de 
PPP do Brasil no evento PPP Awards & Conference 
Brazil 2017, realizado em São Paulo. 

O projeto da Central de Abastecimento levou 
um ano e seis meses para fi car pronto e conta com 
investimento previsto acima de R$ 46 milhões. “Es-
tamos adotando em parceria com a concessioná-
ria um modelo de efi ciência logística, redução do 
desperdício, com custos mais baixos e voltada não 
apenas para o abastecimento, mas para o desen-
volvimento regional”,  destaca o secretário Franzé 
Silva. 

PPP DA NOVA CEASA APRESENTA BONS RESULTADOS

RODOVIÁRIA DE TERESINA RODOVIÁRIA DE PICOS
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O secretário de Estado da Admin-
istração e Previdência, Franzé Silva, 
comemora o resultado do II Feirão 
de Automóveis do Servidor, realizado 
de 13 de Novembro a 2 de Dezembro. 
Foram fechados negócios superiores a 
R$ 17 milhões durante o Feirão, quase 
o dobro do que foi faturado na primei-
ra edição do evento, em 2016.

Criado no intuito de movimentar a economia es-
tadual, o evento superou as expectativas do Poder 
Executivo. De acordo com Franzé, todos os parceiros 
envolvidos estão muitos satisfeitos com os resultados 
positivos. “Em um momento de crise como esse, a 
iniciativa fez a economia girar e ainda vai fomentar 
recursos para o Fundo de Previdência. “Pelo menos 
0,5% de todo o volume de vendas será aportado no 
fundo de previdência a título de taxa de adminis-
tração”, comemora o gestor.

O II Feirão de Automóveis possibil-
itou o fi nanciamento de veículos novos 
e seminovos em condições especiais 
para os servidores estaduais, jornalis-
tas, contadores e advogados. Dentre as 
muitas facilidades oferecidas,  carência 
de até seis meses para o pagamento da 
primeira parcela, além da possibilidade 
de não pagar a parcela em dois meses 

por ano, a garantia de quatro meses para veículos sem-
inovos e taxas especiais a partir de 0,89%. 

A ideia do Governo do Estado é que o Feirão de Au-
tomóveis do Servidor faça parte do calendário anual de 
atividades desenvolvidas em comemoração ao Dia Es-
tadual do Servidor. “O último recadastramento apon-
tou no quadro social que existia um défi cit de veículos 
por parte dos servidores, por isso,  buscamos essa artic-
ulação no sentido de garantir uma forma de ajuda-los a 
realizar esse sonho”, destaca o sceretário.

 Feirão de Automóveis do Servidor 
movimenta economia piauiense
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