
 

 

  

AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL NO PIAUÍ NA 

PANDEMIA DA COVID-19 

Desde o início da pandemia, a Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí (SEPLAN), 

por meio da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (CEPRO) vem 

acompanhando a trajetória de alguns indicadores relacionados a emprego, renda e famílias 

em situação de vulnerabilidade. Tais estudos encontram-se disponíveis no formato de 

boletim, na página da instituição, a saber:   

http://www.cepro.pi.gov.br/estudos.  

 

Segundo dados do Ministério da Cidadania, no estado do Piauí, 1,3 milhão de pessoas foram 

assistidas pelo Auxílio Emergencial (AE) no ano 2020, sendo que, 660,9 mil eram 

beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF); 183,3 mil do Cadastro Único e 470,4 mil do 

Aplicativo Caixa Tem, o valor total repassado corresponde a R$ 5,69 bilhões. Desse modo, 

38,6% dos piauienses obtiveram esse incremento na sua renda familiar e pode ser 

observado, também, que a maior parcela dos recursos do AE beneficiou os inscritos no PBF, 



 

 

Tendo em vista que já são famílias que, na sua maioria, encontram-se em situação de 

pobreza ou extrema pobreza, e com isso atenuou os efeitos da crise socioeconômica no 

Estado. Maiores detalhes estão disponíveis no link da base dados do Ministério da 

Cidadania: 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/vis/data3/index.php?g=2&ag=e&sag=22&codigo=99 

 

O Bolsa Família (BPF) e o valor total por mês ou por ano no Piauí 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de renda 

que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. O PBF 

beneficiou, no mês de março de 2021, 454.548 famílias, representando uma cobertura de 

114,4 % da estimativa de famílias pobres no Estado. As famílias recebem benefícios com 

valor médio de R$ 209,67 e o valor total transferido pelo Governo Federal em benefícios às 

famílias atendidas alcançou R$ 95.306.147,00 no mês. 

 

Famílias do Piauí na lista de espera do Programa Bolsa Família e outras famílias foram 

excluídas do programa 

Estima-se que muitas pessoas estão enfrentando fome ou dificuldade de se sustentar no 

Piauí, a Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Cidadania – SASC/SUDH acompanha 

as famílias em situação de vulnerabilidade, no momento está realizando um levantamento 

para confirmar o total de famílias através do projeto: PROJETO BUSCA ATIVA E CARTÃO 

SOCIAL – PIAUÍ PROTEGE ESTRATÉGIAS PARA A INCLUSÃO SOCIAL DE FAMÍLIAS 

EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, o levantamento de informações e visitas 

domiciliares pretende identificar as famílias/pessoas que ainda não estão cobertas por 

nenhum programa de proteção social vigente. Busca-se alcançar 8 mil famílias, pagando um 

valor de 200,00 mensal, durante 6 meses. 

 

 



 

 

Medidas para mitigar o combate à fome e os impactos socioeconômicos da pandemia 

da COVID-19 

O estado do Piauí tem executado estratégias junto às famílias e trabalhadores em situação 

de vulnerabilidade com o intuito de minimizar os efeitos econômicos e sociais decorrentes 

da pandemia, sendo elas as principais: 

 Busca Ativa e Cartão Social – Piauí Protege – Estratégias para a Inclusão Social de 

Famílias em Situação de Extrema Pobreza – Projeto que tem como objetivo 

identificar, apoiar famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social com uma 

renda básica e/ou garantir o acesso a outros programas, projetos e benefícios para 

enfrentar o momento de crise vivenciado. Serão utilizados recursos do FECOP para 

manutenção das ações por 6 meses, sob a responsabilidade da Secretaria da 

Assistência Social, Trabalho e Cidadania – SASC/SUDH; 

 A Lei nº 7.492, de 4 de abril de 2021, que autoriza a concessão de auxílio emergencial 

no valor de R$ 1 mil aos donos e funcionários de estabelecimentos dos setores de 

bares, restaurantes e organizadores de eventos, que está sob a responsabilidade da 

Secretaria Estadual de Fazenda (SEFAZ). 

Além desses programas que focam na renda, a SEPLAN vem executando, em 

parceria com a Obra Kolping Piauí, um projeto de confecção e distribuição gratuita de 

máscaras artesanais laváveis com o intuito de promover maior proteção às pessoas 

em situação de vulnerabilidade nos Territórios de Desenvolvimento Carnaubais e 

Entre Rios. Informações no site da SEPLAN:   

http://www.seplan.pi.gov.br/noticia.php?id=836http://www.seplan.pi.gov.br/noticia.ph

p?id=834http://www.seplan.pi.gov.br/noticia.php?id=833http://www.seplan.pi.gov.br/

noticia.php?id=830 

Outra ação extremamente importante ocorre através do Programa de Alimentação Saudável 

(PAS), onde Organizações da Sociedade Civil (OSC) se credenciam junto à Secretaria da 

Agricultura Familiar (SAF) para fornecerem alimentos adquiridos pelo Estado do Piauí e 

repassados à rede socioassistencial e doados simultaneamente para as famílias em situação 

de vulnerabilidade social. 
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Como forma de mitigar o impacto da pandemia nos pequenos empreendimentos, o Governo 

do Estado disponibilizou a plataforma Piauí Delivery, que ajuda a dar maior visibilidade aos 

pequenos negócios do Estado, executado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

(SDE); na área da agricultura familiar, a Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) vem 

executando o Projeto “Quitandas Virtuais”, que aproxima o pequeno produtor local dos 

compradores, possibilitando a geração de renda para o agricultor familiar e  alimentação de 

qualidade por parte de quem adquire os produtos. As Informações estão disponíveis em: 

https://piauidelivery.com/ 

https://www.pi.gov.br/noticias/projeto-quitanda-virtual-garante-comercializacao-de-

produtos-da-agricultura-familiar/ 
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