
 
 
 
 

 
O Piauí chegou a 93 óbitos pela Covid-19. Foram registrados dois novos casos nesta 
quinta-feira (21), todos do sexo feminino, sendo uma de 37 anos de Teresina, que tinha 
obesidade e outra de 70 anos de Parnaíba, sem comorbidades. 
  
No total, foram contabilizados 222 novos casos de covid-19 em um período de 24 horas, 
de acordo com o Informe Epidemiológico. São 114 mulheres e 108 homens infectados 
pelo novo coronavírus, com idades entre 1 ano e 99 anos. 
  
De acordo com o boletim de hoje, a cidade de Capitão Gervasio registrou o primeiro caso 
da doença. Agora, são 128 municípios com casos do novo coronavírus. 
 
O Piauí possui 3074 casos de Covid-19 e 93 óbitos. 

 



Governo do Piauí decreta medidas mais 
rígidas para o final de semana 

 
Para contribuir com os índices de isolamento social e combate ao novo coronavírus, o 
município de Teresina antecipou o feriado do dia 8 de dezembro para a próxima sexta-
feira (22). O Governo do Estado também decretou medidas para os dias 22, 23 e 24 de 
maio para fortalecer ações de enfrentamento à Covid-19. O Piauí tem hoje 2.852 casos 
confirmados da doença e já apresenta 73% de ocupação de leitos clínicos e 57% de 
ocupação dos leitos de UTI.  

 

Sábado (23), ficam garantidos o funcionamento de: 

– Farmácias, drogarias e serviços de saúde 
– Mercados, supermercados, panificadoras e padarias 
– Postos de combustível e borracharias 
– Serviços de delivery 
– Segurança e vigilância 
– Pontos de alimentação localizados às margens de rodovias 
– Serviços de transportes de cargas 
– Serviços bancários exclusivos para pagamento de auxílio emergencial, benefícios 
sociais e autoatendimento 
– Atividades agrícolas e agroindustriais. 

Domingo (24), poderão funcionar apenas: 



– Farmácias, drogarias e serviços de saúde 
– Imprensa 
– Serviços de segurança e vigilância 
– Serviços de delivery exclusivamente para alimentação e serviços de autoatendimento 
bancário 
– Borracharias, postos de combustíveis, pontos de alimentação localizados às margens 
de rodovias, serviços de transporte de cargas e atividades agrícolas e agroindustriais 

Os serviços de transporte intermunicipal de passageiros na modalidade rodoviário, 
classificados como convencional, alternativo, semiurbano e/ou fretado, ficarão suspensos 
na sexta, sábado e domingo, iniciando a suspensão a partir das 24h do dia 21 de maio até 
as 24h do dia 24 de maio. 

Para o governador Wellington Dias, estas são ações importantes neste momento em que 
é necessário diminuir casos para não colapsar a rede de saúde. “O município de Teresina 
sancionou um projeto aprovado pela Câmara Municipal estabelecendo que o feriado do 
dia 8 de dezembro fosse antecipado para esta sexta-feira (22). Em razão disto, tomamos 
a iniciativa de colocar em validade algumas ações a partir de decreto. O objetivo é ampliar 
o isolamento social estabelecendo as atividades essenciais que estarão em funcionamento. 
Com isso nós queremos reduzir a transmissibilidade do coronavírus e evitar colapso na 
nossa rede de saúde”, enfatizou. 

Segundo o chefe do executivo, é importante que o isolamento social deste final de semana 
chegue a 55%. “ Queremos atingir um isolamento social na casa de 55% da população. 
Isso reduz a propagação do coronavírus e garante as condições de nossa rede de saúde de 
suportar todos os casos confirmados”, declarou Wellington Dias. 

Nesta quinta-feira (20), o governador prorrogou por mais 17 dias o Decreto nº 18.901 que 
ficará válido até dia 7 de junho. 

 
Governador prorroga decreto de isolamento 

até 7 de junho 
O governador Wellington Dias apresentou, nessa quarta-feira (20), por meio de live nas 
redes sociais, as novas medidas que serão tomadas pelo Governo do Estado no 
enfrentamento ao novo coronavírus. Dentre as medidas está a prorrogação até o dia 7 de 
junho do decreto que estabelece o isolamento social no Piauí. 

De acordo com o chefe do Executivo piauiense, a decisão foi tomada com base nas 
orientações do Comitê de Operações Emergenciais da Covid-19 (COE), onde foram 
levados em consideração os índices de isolamento que, em média, giram em torno de 50% 
no Piauí, além da taxa ainda alta de transmissão do vírus e a demanda por leitos de 
unidades de terapia intensiva (UTIs), que já se aproxima do esgotamento. A expectativa 
é que após a primeira semana de junho haja uma queda no número de casos, gerando uma 
menor demanda por leitos. 



“ O COE também aponta duas situações novas. Uma delas é trabalhar a integração com a 
rede de atenção básica, com consulta e análises clínicas nos municípios e ainda ter um 
olhar especial para proteger as pessoas com mais de 60 anos e que tenham algum tipo de 
comorbidade”, disse o governador. 

Wellington destacou ainda que, no dia 02 de junho, terá uma reunião com diversos órgãos, 
incluindo o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para 
estabelecer as estratégias da retomada de atividades econômicas. “Quero pedir seu apoio. 
Chegamos até aqui e não queremos morrer na praia. Queremos voltar de forma segura e 
responsável com menos óbitos. Sabemos que tivemos prejuízos na área econômica, mas 
todos os esforços que estão sendo feitos são para que possamos dar passos largos no 
crescimento da economia”, acrescentou Dias. 

Na oportunidade, o governador ressaltou a importância da união entre todos: Estado, 
Municípios, União e a iniciativa privada e afirmou que já recebeu estudos por parte do 
Sebrae, Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) e também entidade das indústrias com 
planos para a retomada. 

O gestor também falou sobre a expectativa da reunião desta quinta-feira (21), entre os 27 
governadores do Brasil e o presidente da República, Jair Bolsonaro. “Queremos focar na 
decisão para garantir as condições de evitar mais óbitos e ter um plano para a retomada 
da economia com liberação de crédito para empresas e trabalhadores. Desejamos ainda a 
garantia de recursos para compensação, assim como a continuidade dos planos de 
combate ao coronavírus”, explicou Wellington Dias. 

 

Sem burocracia, Piauí Fomento libera 
crédito para empresas em até 15 dias 

 



Para ajudar as micro e pequenas empresas a superar os efeitos econômicos da pandemia 
do novo coronavírus, a agência Piauí Fomento oferece crédito de forma rápida e com 
menos burocracia do que as instituições bancárias. A agência libera empréstimo para 
capital de giro em até 15 dias, quando a média de tempo dos demais bancos é de 60 dias. 

Como seu objetivo é contribuir para o crescimento dos setores e desenvolver a economia 
do Estado, a Agência não precisa fazer tantas exigências que normalmente os bancos 
fazem em uma operação de crédito. “Assim, pedimos apenas uma documentação básica. 
Isso agiliza muito, pois sabemos que o micro e pequeno empresário tem pressa”, afirma 
o diretor-presidente da Piauí Fomento, Luis Carlos Everton de Farias. 

Atualmente, a Piauí Fomento está disponibilizando recursos do Fundo Geral do Turismo 
(Fungetur), do Ministério do Turismo. São 15 milhões disponíveis no Piauí para empresas 
ligadas ao setor, um dos mais afetados pela pandemia, como bares, restaurantes, hotéis, 
pousadas e agências de viagem. 

O limite do crédito liberado pela agência é de até R$ 100 mil, mas Everton acredita que 
90% dos micros e pequenos negócios precisem de menos da metade disso. “Se o 
empresário solicitar até R$ 50 mil, precisa de apenas de avalista. Se a empresa for 
limitada, os sócios podem ser os próprios avalistas.  O nosso intuito é apoiar o pequeno 
empresário, que é o maior gerador de emprego não só no Piauí, mas no Brasil”, afirma o 
diretor. 

A taxa de juros do Fungetur está em torno de 5% ao ano, mais o INPC, que tem ficado 
entre 2% e 2,5% ao ano. Assim, o empresário pagaria juros  em média de 7% ao ano, com 
carência de um ano para começar a pagar e com prazo máximo de até 48 meses. 

A Piauí Fomento foi criada em 2010, com controle majoritário do Estado do Piauí, para 
realizar ações de fomento econômico e social no Estado. Para exercer sua função social, 
sua estratégia de atuação tem como foco o desenvolvimento das micro e pequenas 
Empresas, empreendedores Individuais e profissionais liberais. 

Caso o empresário não seja do setor de turismo, pode procurar as instituições bancárias, 
como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste. Para conhecer 
todas as linhas de crédito disponíveis, o Sebrae-PI disponibilizou uma tabela. 

 
 
 
 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/PRINCIPAIS-LINHAS-DE-CR%C3%89DITO-05-05-2020-a-1.pdf


Ministério da Saúde habilita novos leitos de 
UTI no Piauí para atendimento de pacientes 

com Covid-19 
 

O governador Wellington Dias anunciou a habilitação, pelo Ministério da Saúde, de 
novos leitos no estado do Piauí para atendimento de pacientes com a Covid-19. A portaria 
nº 1.265, de 18 de maio 2020, divulgou a habilitação de leitos de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) Adulto Tipo II – Covid-19 e estabelece recursos do Bloco de Manutenção 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo Coronavírus (Covid-19) a serem 
disponibilizado aos municípios do estado. 

“Uma boa notícia que recebemos do Ministério da Saúde, que foram habilitados e 
credenciados nossos leitos. Com isso, teremos condições de receber recursos para a 
manutenção. É uma boa conquista o resultado de um trabalho com a nossa bancada 
federal, com a Secretaria da Saúde e isso nos anima a seguir em frente com as ações que 
estamos realizando”, disse o governador. 

Para o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, é mais um passo dado para o 
enfrentamento ao novo coronavírus no Piauí. “Isso representa, além da ampliação da 
capacidade de atendimento de pacientes com Covid-19, a chegada de mais recursos na 
área da saúde para o Estado, que a partir de agora contará com novos leitos habilitados 
pelo Ministério da Saúde e a devida manutenção dos custos operacionais hospitalares”, 
garantiu o gestor. 

Foram habilitados 5 leitos no Hospital Universitário (Teresina),12 leitos no Hospital São 
Paulo (Teresina), 10 leitos no Hospital Regional Tibério Nunes (Floriano) e 5 leitos no 
Hospital Regional Chagas Rodrigues (Piripiri) , totalizando 32 unidades habilitadas. 

 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.265-de-18-de-maio-de-2020-257392047
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.265-de-18-de-maio-de-2020-257392047


“Desde abril, as habilitações vêm ocorrendo em Teresina, Oeiras e Picos. Agora, no mês 
de maio, possibilitou a habilitação de um total de 103 leitos, onde vamos receber R$ 1.600 
por leito para que possamos continuar atendendo os pacientes confirmados com a Covid-
19”, disse Alderico Tavares, superintendente de Gestão da Rede de Média e Alta 
Complexidade da Sesapi. 

Será destinado um valor total de R$ 4.608.000 para a manutenção dos leitos UTI adulto 
II – Covid-19. O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a 
transferência de Fundos Municipais de Saúde, em parcela única. 

Segundo a portaria nº 1.265, as habilitações ocorrerão excepcionalmente pelo prazo de 
90 dias, podendo ser prorrogadas. 

 

 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.265-de-18-de-maio-de-2020-257392047

