
 
 
 

 

 
O Piauí registrou, nas últimas horas, mais sete mortes de pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) na 
noite deste sábado(16). Agora, são 72 óbitos por Covid-19 no estado. 
 
São cinco pacientes do sexo masculino, sendo quatro de Teresina (63 anos, 65 anos e 
dois de 73 anos) e um de Batalha (41 anos), além de um mulher de Parnaíba (68 anos) e 
outra de Teresina (95 anos). Com exceção dos pacientes de 41 e 63 anos, os demais 
possuíam doenças relacionadas como  cardiopatia, diabetes e hipertensão.  
 
De acordo com o boletim de hoje, foram confirmados mais 167 casos de Covid-19. São 
76 mulheres e 91 homens, com idades que variam de 1 a 97 anos. 
 
Os municípios de Dirceu Arcoverde e Lagoa do Sítio registraram casos confirmados do 
novo coronavírus pela primeira vez. 



 
Com isso, 107 municípios do Piauí passam a ter casos confirmados de Covid-19.  
  
O total de casos confirmados no estado até agora é de 2252. 

 
Piauí alcança 4º lugar no ranking de 

isolamento com antecipação de feriado 

 
O governador Wellington Dias realizou, na manhã deste sábado (16), uma reunião para 
acompanhamento das ações de combate ao novo coronavírus no Piauí. Um dado 
destacado foi o relatório de isolamento domiciliar. Na sexta-feira (15), feriado 
antecipado do Dia do Piauí, o estado alcançou o 4° melhor índice de isolamento no 
Brasil, atrás apenas do Amapá (1°), Maranhão (2°) e Ceará (3°), estados que adotaram 
o lockdown (isolamento obrigatório). Os números mostram que, na média, 49,4% da 
população piauiense ficou em casa. 

“Precisamos trabalhar ainda mais no sábado e domingo para elevar o patamar médio de 
isolamento para 55%. Com isso, tiramos de circulação cerca de 450 mil pessoas. Para 
nosso objetivo de reduzir transmissibilidade do corona, é muito bom”, avaliou Dias. 

Segundo relatório do “Inloco”, Jatobá do Piauí (68,3%) e Cocal de Telha (64%), no 
Norte do Piauí, foram as cidades com melhor desempenho de isolamento. A capital 
Teresina alcançou índice de 52,6% da população em casa. 



Os efeitos do decreto que ampliou as restrições a atividades comerciais e o 
deslocamento de pessoas durante o feriado prolongado, refletiu também nas estatísticas 
de violência no trânsito. Com a proibição do transporte intermunicipal de passageiros, a 
Polícia Rodoviária Federal registrou na sexta-feira (15), em todo estado, apenas três 
acidentes, sendo dois com vítimas, sem necessidade de atendimento hospitalar. “Neste 
final de semana de reforço no policiamento nas rodovias federais, até agora tudo 
tranquilo”, resumiu o superintendente da PRF no Piauí, Stênio Benevides. 

Um dos objetivos do último decreto é reduzir o número de internações nos hospitais por 
outros motivos, liberando leitos aos portadores de síndromes respiratórias. Presente à 
reunião virtual, o comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, coronel Lindomar 
Castilho, afirmou que a corporação não registrou ocorrências de natureza grave no 
feriado e encontrou pouca resistência quanto à restrição do consumo de bebida alcoólica 
em locais públicos. 

O governador Wellington Dias encerrou a reunião autorizando a Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesapi) a elaborar um plano de atendimento específico aos servidores públicos 
que atuam presencialmente no combate à Covid-19. Eles passarão por testes periódicos 
e acompanhamento permanente. 

“Autorizei a compra de material de testagem para ficar na reserva e suportar a demanda. 
Recomendamos a todos o cadastramento imediato no aplicativo Monitora Covid-19, 
para orientação geral e comunicação com os profissionais de saúde” finalizou Dias. 

Wellington explica que novas medidas são 
essenciais para controlar disseminação do 

Corona vírus 

 

O governador Wellington Dias explicou o objetivo das novas medidas restritivas de 
isolamento social e as citou como necessárias para o controle da disseminação do novo 
coronavírus.  



A finalidade é evitar o colapso do sistema de saúde do Estado. “São medidas mais 
radicais, mas essenciais nesse momento. O 19 de outubro sempre será a data da nossa 
independência, mas este ano ficou na história como o dia em que esse feriado foi 
adiantado para 15 de maio, com o objetivo de enfrentar outra batalha importante, desta 
vez, contra o coronavírus. O Piauí, que é o berço de heróis e heroínas, vai vencer esta 
luta também”, diz Wellington Dias. 

Quanto ao decreto, o governador esclarece que as novas medidas serão válidas apenas 
até o domingo, mas que são dias cruciais para a preservação de vidas humanas. 
“Queremos que o percentual de isolamento, que nos últimos dez dias caiu para cerca de 
40%, suba novamente para mais de 50%. A pesquisa feita pelo Instituto Amostragem 
mostra que temos aproximadamente 25 mil pessoas contaminadas em nosso estado, um 
número muito maior do que o registrado na rede estadual. Se mantivermos esse nível de 
transmissão, vamos chegar nos 80 mil casos e vamos estar na mesma situação do Ceará, 
Maranhão e Manaus, ou seja, em colapso”, alerta Dias. 

Ele atenta sobre a quantidade de leitos que logo pode ser insuficiente caso o número de 
infectados continue a aumentar rapidamente. “Com uma grande quantidade de casos 
precisaríamos de, pelo menos, 640 vagas em leitos de UTI e não temos. Estamos 
alcançando agora 300 com muito sacrifício e mais de 50% dos leitos de UTI já estão 
ocupados. Também não temos tantos médicos para tratar dessa quantidade de pessoas, 
portanto todo cuidado agora fará toda a diferença”, pontuou o governador. 

Dias acrescenta que todas as medidas tomadas até agora colocaram o Piauí em melhor 
situação em relação a outros estados, mas que a conscientização da população é o ponto 
chave no enfrentamento à Covid-19. “O estado está fazendo os testes, exames e 
pesquisas, buscando mais leitos para mais regiões do estado, treinando e contratando 
profissionais, trabalhando o lado social, criando rede de merenda em casa, garantindo 
máscaras. Tudo o que fizemos até agora nos coloca numa situação melhor do que os 
outros estados e não queremos piorar. Nem eu e, acredito que, nenhum cidadão. Por 
isso, a melhor opção é o cumprimento dessas regras. As medidas causam transtorno, 
mas o maior inimigo da saúde e da economia, no momento, é o coronavírus e 
precisamos achar alternativas pra combatê-lo. Peço que todos colaborem para que 
possamos vencer essa guerra. São 72 horas que podem salvar muitas vidas”, finalizou. 

 

Vigilâncias Sanitárias municipais 
fizeram mais de 8 mil notificações de 

quarentena no Piauí 
Desde o início das ações de enfrentamento da Covid-19 no dia 19 de março, quando foi 
publicado o decreto pelo Governo do Piauí, as Vigilâncias Sanitárias (VISAs) 
municipais têm realizado diariamente os seus trabalhos com medidas preventivas para 
conter a disseminação da doença no Estado. Uma dessas medidas, trata sobre as 
notificações de quarentena de pessoas que tiveram casos confirmados da doença, que 
estiveram em regiões endêmicas e chegaram nos municípios piauienses ou ainda 



aquelas pessoas que tiveram contato próximo com alguém que foi testado positivo, 
tendo ou não apresentado sintomas respiratórios característicos da Covid-19. 

De acordo com o levantamento realizado pela Diretoria de Vigilância Sanitária do Piauí 
(Divisa), no período de 19 de março a 15 de maio, às VISAs municipais realizaram mais 
de 8.000 notificações de quarentena, em 47 municípios do Estado. “Isso é resultado de 
um trabalho corajoso e de muita dedicação dos profissionais das Vigilâncias Sanitárias 
municipais e de todos aqueles que têm contribuído diretamente nas ações efetivas de 
enfrentamento do novo coronavírus no Piauí”, disse a diretora da Divisa, Tatiana 
Chaves. 

As notificações foram feitas por meio das ações que estão sendo realizadas no interior, 
incluindo as barreiras sanitárias, bem como os trabalhos realizados pelos serviços de 
saúde, em parceria com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Atenção Básica e outros 
profissionais. 

Todas as pessoas que foram notificadas nos municípios, preencheram um termo de 
responsabilidade, se comprometendo a cumprir o período de quarentena. Diariamente, 
estes notificados são monitoradas pelos profissionais de saúde de cada município. 

As notificações foram de grande importância, uma vez que, por meio delas, os 
profissionais envolvidos nesses trabalhos conseguem reduzir o número de possíveis 
pacientes que chegariam aos hospitais do interior. “Não temos dúvidas de que essa ação 
ajuda a impedir uma possível sobrecarga no sistema de saúde no interior do Estado. 
Uma vez que essas pessoas são identificadas, nós podemos ter um controle melhor da 
situação no interior, principalmente no que diz respeito ao controle daquelas oriundas de 
outros estados”, ressaltou  Tatiana Chaves. 

A Vigilância Sanitária do Piauí continuará com o acompanhamento das notificações de 
quarentena no interior a cada 15 dias. 

Castelo 
Em Castelo do Piauí, a grande preocupação dos profissionais de saúde está sendo a 
chegada de pessoas de outros municípios com casos confirmados do novo coronavírus, 
como também as oriundas de outros estados. O município criou algumas medidas para o 
controle dessas pessoas. “A primeira delas foi a barreira sanitária, na qual fazemos o 
monitoramento de todas as pessoas que desembarcam na rodoviária do município, onde 
são monitoradas na chegada, dando continuidade ao monitoramento por telefone por 
pelo menos sete dias. Caso a pessoa apresente alguma sintomatologia para a Covid-19, 
uma equipe de saúde vai examinar em sua residência ou na Unidade Básica de Saúde 
(UBS)”, destacou Yago Soares, coordenador da VISA de Castelo do Piauí 

A outra medida adotada pela VISA do município é o acompanhamento dos ônibus 
interestaduais que chegam até a cidade. “Essa é a medida mais desafiadora. Nós 
determinamos que esses passageiros façam o isolamento obrigatório em uma escola 
estruturada para recebê-los. Essas pessoas ficam confinadas nessa escola por sete dias e 
todos os dias elas são monitorados por profissionais da saúde. Elas recebem alimentação 
e lazer para que tenham uma boa acomodação”, explicou Yago Soares. 



Se, durante os sete dias de confinamento, alguma pessoa apresentar qualquer sintoma da 
Covid-19, ela vai para uma residência estruturada pela secretaria de Saúde do 
município. “Elas ficam nessa residência para que possam ser monitoradas por mais dias 
e tornando o serviço de monitoramento mais viável e eficaz”, concluiu o coordenador. 

SAF libera crédito de R$ 950 mil para 
Unidades Produtivas do Crédito 

Fundiário 
A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF), por meio do Programa Nacional 
de Crédito Fundiário (PNCF), autorizou a liberação de recursos para investimentos 
sócio-produtivos dentro das unidades produtivas. A linha de crédito na modalidade 
Subprojeto de Investimentos Comunitários (SIC) irá beneficiar associações dos 
municípios de Parnaguá e Jacobina do Piauí. 

Foram liberados R$ 695 mil para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do 
Assentamento Boa Esperança, localizada em Parnaguá, R$ 255.809,80 para a 
Associação de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Várzea Grande, em Jacobina. 

O secretário de Estado da Agricultura Familiar, Hérbert Buenos Aires, ressaltou que, 
mesmo com a pandemia, os programas executados pela SAF continuam sendo 
realizados e parabenizou as associações pela conquista. “Apesar das dificuldades, a 
equipe do PNCF conseguiu dar andamento aos trabalhos e realizar a liberação desses 
valores. Com isso, os agricultores poderão melhorar suas estruturas de trabalho e 
aumentar suas produções. Essa é mais uma conquista dos agricultores e agricultoras 
piauienses através da Secretaria de Agricultura Familiar”, afirmou. 

As associações somam um total de 30 famílias de agricultores familiares que terão 
acesso aos recursos do programa que podem ser utilizados para a aquisição de sistema 
de abastecimento de água, eletrificação rural, construção ou reforma de casas, projetos 
produtivos de ovinocaprinocultura, entre outros. Os agricultores terão direito a cinco 
anos de assistência técnica para implementação destes valores, bem como o acesso e 
implementação de novos créditos, a exemplo do Pronaf A. 

Para a diretora do Crédito Fundiário da SAF, Sheila Reis, neste momento, este dinheiro 
será muito bem-vindo para as associações, pois os associados podem ampliar sua 
produção. “Espero que estes recursos sejam bem aproveitados e bem aplicados pelos 
agricultores e agricultoras, tendo em vista que, além de aumentar a produção, podem 
ampliar os sistemas de abastecimento de água, perfuração poços, o abastecimento de 
energia e, assim, trazer mais benefícios para suas famílias”, ressaltou a gestora. 

O Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) é um programa do governo federal 
que oferece condições para que os trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra 
possam comprar um imóvel rural por meio de um financiamento com as taxas de juros 
mais baixas do mercado (0,5% ao ano) com 36 meses de carência e até 25 anos para 
pagamento. 



 

Portaria estadual regula serviços 
essenciais e atividades de transporte no 

feriado: atividades agrícolas e 
agroindustriais estão liberadas 

 
Os secretários de Estado de Governo (Segov), Saúde (Sesapi), Transportes (Setrans), 
Agronegócio (Seagro) e Agricultura Familiar (SAF), no uso de suas atribuições legais, 
assinaram uma portaria conjunta que estabelece diretrizes sanitárias a serem adotadas 
por serviços e atividades que funcionarão durante o final de semana. 

De acordo com a resolução, os transportes de carga terão autorização para trânsito, 
desde que respeitem as determinações de segurança sanitária expedidas pela Sesapi 
visando o combate à Covid-19. Da mesma forma, no período determinado por esta 
resolução, funcionarão apenas os escritórios vinculados às transportadoras, as atividades 
indispensáveis ao transporte de cargas e recarga, observadas as medidas de segurança 
sanitária. 

Também estão autorizadas as atividades agrícolas e agroindustriais, incluindo colheita, 
ordenha, armazenagem e secagem, entre outras que se encontram sob risco de 
perecimento. Serviços púbicos, tais quais o fornecimento de energia elétrica, 
saneamento básico, funerários, segurança pública, telecomunicações e radiodifusão, 
deverão funcionar respeitando as determinações sanitárias expedidas para a contenção 
do novo Coronavírus. 



Serviços de transporte intermunicipal de passageiros na modalidade rodoviário, 
classificados como Serviço Convencional, Alternativo, Semiurbano e Fretado, ficarão 
suspensos até as 24h do dia 17 de maio, ressalvado o serviço de transporte fretado de 
pacientes para realização de atendimentos de saúde, que poderá ser prestado 
obedecendo às regras sanitárias expedidas pela Sesapi. 

A portaria conjunta considera a necessidade de complementar as medidas de segurança 
sanitárias para algumas atividades, para que permaneçam em funcionamento durante o 
período destacado, em especial para evitar o risco de perecimento. 


