
 
 
 
 
Homenagem do Hospital Regional Tibério Nunes 
ao senhor Raimundo, do município Morro Cabeça 
do Tempo. Nós vamos vencer essa batalha! 

 
 



 
A Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 197 casos de Covid-19 de residentes no 
Piauí e dois óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. As duas 
vítimas são de Teresina. 
  
Um homem de 82 anos, que tinha diabetes e  uma mulher de 60 anos, que também tinha 
comorbidades. Ela era técnica de enfermagem do HUT e estava afastada do trabalho 
desde o dia 23 de março, porque fazia parte do grupo de risco. 
 
No total, foram contabilizados 197  novos casos de covid-19 em um período de 24 horas, 
de acordo com o Informe Epidemiológico. São 103 mulheres e 94 homens infectados pelo 
novo coronavírus, com idades entre 1 ano e 91 anos. 
  
De acordo com o boletim de hoje, as cidades de Belém do Piauí, Capitão de Campos, 
Cabeceiras do Piauí, Curimatá, Hugo Napoleão, Jaicós, Juazeiro do Piauí, Nossa Senhora 
dos Remédios e Paulistana registraram os primeiros casos da doença. Agora, são 122 
municípios com casos do novo coronavírus. 
  
O Piauí possui  2637 casos de Covid-19 e 87 óbitos. 

 
 



Linha de crédito especial apoia agricultura 
familiar no momento de pandemia 

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF) vai auxiliar os agricultores do 
estado que necessitem recorrer à linha de crédito especial, medida inserida no pacote de 
ações econômicas do governo federal, oferecida para pequenos e médios agricultores, a 
fim de minimizar as dificuldades enfrentadas neste período da pandemia. 

“O governo federal vai precisar do apoio de todos os Estados e levando em consideração 
as necessidades e peculiaridade dos agricultores familiares, estamos trabalhando para 
auxiliar na formulação e execução de medidas que levem soluções para agricultura 
familiar e, desta forma, tentar prevenir grandes  dificuldades para o setor”, afirmou a 
superintendente de Programas para Agricultura Familiar da SAF, Patrícia Vasconcelos. 

A gestora ressalta que a agricultura tem demandas bem diversificadas, principalmente 
neste momento de pandemia, quando não estão acontecendo, por exemplo, as tradicionais 
feiras realizadas com apoio da SAF nos municípios, segundo ela, consolidadas como uma 
das principais formas de comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar. 

Nessa linha especial de crédito, criada para agricultores familiares, tem o Pronaf 
Emergencial, com taxas de juros serão de 4,6% ao ano, com prazo para pagamento de três 
anos. O limite por produtores será de R$ 20 mil . 

 

O secretário de Estado da Agricultura Familiar, Hérbert Buenos Aires, acrescenta que o 
Governo  do Piauí, por meio da Secretaria da Agricultura Familiar e do Emater, está 
tomando as devidas medidas de prevenção à pandemia, mantém os serviços, monitorando 
os acontecimentos, promovendo discussões, sugerindo e colocando em prática ações 



que  possam amenizar os efeitos da pandemia, garantindo condições para que a 
agricultura familiar continue produzindo alimentação saudável. 

Linhas de Crédito 

As medidas relacionadas às linhas de crédito foram aprovadas pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), e publicadas no dia 9 de abril de 2020. Por meio da resolução 4.801, as 
contratações ao amparo dessas linhas se estendem até o dia 30 de junho de 2020. 

A medida garante que os agricultores familiares terão possibilidade de financiamento do 
Pronaf Emergencial para assegurar despesas emergenciais na propriedade para custeio da 
atividade, recompor sua estrutura produtiva, bem como a manutenção dos produtores e 
suas famílias, no momento atual. 

 

Hospital de Simplício Mendes tem primeira 
paciente curada da Covid-19 

O Hospital Estadual José de Moura Fé, no município de Simplício Mendes, cidade 
localizada a 400 km de Teresina, tem conseguido bons resultados no tratamento da Covid-
19 com o acompanhamento da equipe de saúde do hospital. 

“Os resultados são bastante positivos”, afirmou o diretor-geral Maycon Nascimento. “A 
paciente teve alta e mostrou muita gratidão por todos os profissionais envolvidos no 
tratamento da mesma”, destacou o gestor. 



 

A paciente Raquel Lira, de 27 anos, deu entrada na unidade de saúde no domingo, 10 de 
maio, com falta de ar. A equipe médica logo solicitou exames de imagem, raios X, onde 
foi constatado que o pulmão estava comprometido. Em seguida, foi realizado o teste que 
deu positivo para a Covid-19. A paciente logo iniciou o tratamento e nessa segunda-feira 
(18) recebeu alta. 

 

“Tive um ótimo tratamento por toda a equipe do hospital, médicos, enfermeiros e 
atendentes. Desejo que Deus abençoe cada um de vocês. Estou muito agradecida”, diz 
emocionada Raquel Lira. 



 

Parceria entre Sesapi e Hospital do Coração 
capacita profissionais do Piauí 

Uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), Conselho Nacional dos 
Secretarias de Saúde (Conass), Ministério da Saúde e Hospital do Coração está levando 
capacitação sobre o manejo de ventiladores para o tratamento da Covid-19 aos 
funcionários das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Piauí. 

  

 

Nesta primeira etapa, que começa na terça-feira (19), estão sendo treinados os 
funcionários das UPAs do Satélite, Promorar e Renascença, em Teresina, que estão na 
linha de frente do combate à pandemia. “É um projeto de grande relevância, neste 
momento que estamos passando. Nosso objetivo é estender essa capacitação também para 
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os hospitais de referência do nosso estado”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, 
Florentino Neto. 

A capacitação está sendo realizada por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), que é uma forma alternativa para 
determinados hospitais fazerem jus à Certificação de Entidade Beneficente de Assistência 
Social em Saúde (Cebas) por meio da realização de projetos de educação, pesquisa, 
avaliação de tecnologias, gestão e assistência especializada, voltados ao fortalecimento e 
à qualificação do SUS em todo o Brasil. 

“Nesta primeira etapa, seremos responsável pelo treinamento de profissionais das UPAs 
para o uso de novos modelos de ventiladores de respiração mecânica e suporte em 
ventilação mecânica. Apresentamos ao secretário Florentino Neto o projeto para estender 
a capacitação aos profissionais da rede hospitalar e hospital de campanha e ele 
demonstrou bastante interesse”, disse a médica do Hospital do Coração Jeane Rêgo, 
responsável pelo treinamento. 

Durante o treinamento, os profissionais terão o apoio da Tele-UTI, onde poderão discutir 
os casos com médicos intensivistas para o atendimento de pacientes com síndrome 
respiratória aguda grave (SARS). “Trata-se de uma nova e desafiadora realidade para qual 
devemos dar respostas rápidas e de acordo com a necessidade de cada instituição”, aponta 
a especialista. 

A médica Jeane Rêgo aproveitou a passagem pelo Piauí e visitou o Hospital Getúlio 
Vargas e o Instituto de Doenças Infectocontagiosas Natan Portella, para conhecer o 
trabalho realizado pela Rede Estadual de Saúde no combate à Covid-19. “Encontrei 
pessoas muito comprometidas com o trabalho, profissionais de altíssima qualidade estão 
atuando na rede hospitalar do Piauí. Me surpreendeu demais o compromisso deles com o 
ser humano”, ressaltou. 

 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/sesapi-hospital-do-cora%C3%A7%C3%A3o.jpg


Governador tem reunião com presidente da 
República na quinta (21) 

 
O governador Wellington Dias participará, nesta quinta-feira (21), às 10h, de uma 
audiência virtual, com o presidente da República, Jair Bolsonaro. A reunião será realizada 
com todos os governadores do Brasil. 

Ao confirmar a participação, Wellington disse que considera muito importante esse 
diálogo entre os governadores com o presidente da República, assim como com os 
municípios, a iniciativa privada e a academia. “Estamos enfrentando um inimigo comum 
que é o coronavírus. Esse que é inimigo tanto da saúde como da economia e há a 
necessidade de enfrentarmos juntos, porque já levou a óbito mais 16 mil brasileiros. Eu 
compreendo que neste instante há necessidade não só de diálogo, mas também medidas 
concretas, onde possamos unificar com um plano nacional”, comentou Dias. 

De acordo com o governador, esse plano nacional servirá para enfrentar não só os desafios 
na saúde como a testagem de exames, ter as condições de localizar pessoas afetadas, 
garantir leitos suficientes de estabilização e UTIs e permitir seguir protocolos médicos 
desde o início da doença, mas também toda uma parte social e econômica. 

“Por que tão logo tenhamos as condições de uma retomada, garantir as condições de um 
trabalho conjunto entre a União, Estados, Municípios e inciativa privada para a retomada 
do crescimento, geração de emprego, enfim, tudo aquilo que é necessário”, disse 
Wellington. 



Piauí Conectado oferta cursos gratuitos na 
área de tecnologia 

A concessionária SPE Piauí Conectado, em parceria com a Cisco, oferece gratuitamente 
cursos on-line do Networking Academy para toda a população piauiense. A ação faz parte 
do projeto social da empresa em levar alfabetização tecnológica e inclusão digital a todos 
os cidadãos, especialmente neste período de distanciamento social, em que a tecnologia 
tem se mostrado tão necessária para a obtenção dos serviços. 

Ao todo, estão sendo ofertados cinco cursos voltados tanto para iniciantes, que começam 
a ter seus primeiros contatos com o mundo digital, quanto para aqueles que já possuem 
algum conhecimento na área de tecnologia da informação (TI). Os cursos devem ser 
concluídos no prazo máximo de 30 dias após a inscrição. A participação não tem custo e 
os ensinamentos são autodidatas. 

A coordenadora de Projetos Sociais da Piauí Conectado, Charlene Queiroz, explica que a 
iniciativa é uma forma de promover educação tecnológica para preparar os piauienses a 
se adaptarem às novas demandas sociais e modalidades de serviços públicos, visto que a 
dinâmica e a rotina das pessoas foram modificadas com as medidas de combate à Covid-
19. 

“A tecnologia já se fazia muito presente na sociedade, mas com a pandemia, essa inserção 
aumentou radicalmente. Muitas pessoas não estavam preparadas e, por isso, dependem 
de terceiros para conseguir ter acesso ao mínimo dos serviços. Utilizamos a tecnologia 
para tudo hoje, para pedir alimento, fazer compras, trabalhar, estudar e até para conseguir 
os direitos de auxílio emergencial, por exemplo, que é feito por aplicativo. Com esta 
iniciativa, queremos incentivar a educação ao mesmo tempo em que ajudamos a 
população piauiense a se adaptar ao novo cenário digital onde vivemos”, explica a 
coordenadora. 

Cursos 



Os cursos da Cisco Networking Academy que estão sendo ofertados são: Curso de 
Inclusão Digital – Get Connected, Introdução à Internet das Coisas, Empreendedorismo, 
Introdução à Segurança Cibernética e Conceitos Essenciais de Segurança Cibernética. 

O coordenador dos cursos, professor Antônio Cebalho, explica que, além do aprendizado, 
os participantes terão direito a certificado de conclusão, o que vai auxiliar também na 
empregabilidade, uma vez que atualmente conhecimentos tecnológicos são pré-requisitos 
de praticamente todo o mercado de trabalho. 

“É uma ação inovadora que a Piauí Conectado está realizando no Piauí, aproveitando o 
tempo de distanciamento social em que as pessoas têm tempo para se dedicar a esses 
estudos. São cursos gratuitos on-line e muito fáceis para manusear. A pessoa acessa um 
link, faz o cadastro com uma senha e já pode acessar a plataforma do curso. Isso propiciará 
um aprimoramento e educação na área da tecnologia da informação (TI) que só traz 
benefícios. Contamos com a adesão de toda a população e que as pessoas aproveitem essa 
oferta de conhecimento”, ressalta Antônio Cebalho. 

A inscrição deve ser realizada no site da Piauí Conectado (www.piauiconectado.com.br). 
O site também conta com informações sobre os cursos. Por meio do link disponível, é 
possível realizar cadastro com o fornecimento de dados pessoais e fazer uma senha para 
ter acesso à plataforma. O site da Piauí Conectado e a plataforma da Cisco são totalmente 
seguros para o cadastro dos dados. O participante pode se matricular em quantos cursos 
desejar. 

Os cursos trazem ensinamentos dos níveis básicos a intermediários. O mais básico é o 
Curso de Inclusão Digital – Get Connected, com carga horária de 30h e indicado para 
quem não tem muito conhecimento na área de tecnologia da informação (TI). Neste 
módulo, os alunos são apresentados à internet para experimentar vários sites de redes 
sociais. Ele ensina tecnologias básicas de comunicação e colaboração, assim como 
habilidades básicas para o avanço da carreira no mercado de trabalho global. 

O curso de Empreendedorismo, por sua vez, parte do princípio de que é preciso mais do 
que uma grande ideia para se tornar um empreendedor bem-sucedido. O curso explora 
habilidade e comportamentos comerciais e financeiros para ajudar os participantes a 
desenvolverem uma mentalidade de negócios com o objetivo de se preparar para 
empreender em tecnologia. Como o nome sugere, ele é muito indicado para aqueles que 
desejam ser empreendedores.  Este curso tem carga horária de 15h. 

O curso de Introdução à Internet das Coisas é voltado para alunos que desejam uma visão 
geral das tendências, tecnologias e oportunidades de carreira na área. O curso apresenta 
as tecnologias que preparam para as carreiras criadas pelo crescente número de conexões 
de rede entre pessoas, processos, dados e coisas. A carga horária deste curso é de 20h. 

Quanto aos outros dois cursos, Introdução à Segurança Cibernética e Conceitos 
Essenciais de Segurança Cibernética, eles são complementares e têm carga horária de 15h 
e 30h, respectivamente. Com eles, os participantes vão estudar tendências, ameaças e 
segurança de computadores no ciberespaço, bem como a proteção de dados pessoais e da 
empresa. É nesses cursos que os alunos vão aprender a proteger seus dados pessoais e 
privacidade on-line nas mídias sociais. Eles são indicados para quem deseja capacitação 
de TI para futuros empregos na área. 

http://www.piauiconectado.com.br/


 
 


