
 
 
 

 
A Secretaria de Estado de Saúde divulgou o mais recente boletim epidemiológico sobre a 
pandemia do novo coronavírus no Piauí. O estado registrou 11 óbitos em decorrência da Covid-
19 nas últimas 24 horas e contabiliza agora 157 mortes pela doença.  
 
As vítimas são nove pacientes do sexo masculino e duas do sexo feminino. Os homens tinham 
58 anos, 66 anos, 85 anos, 87 anos e dois de 70 anos (Teresina); um de 78 anos (Nossa Senhora 
dos Remédios); 54 anos (Parnaíba) e outro de 74 anos (Pimenteiras). Além deles, duas mulheres, 
uma de 50 anos e outra de 69 anos (Teresina) também não resistiram às complicações de Covid-
19. Apenas um  dos homens, de 70 anos, não possuía comorbidades.  
 
Dos 242 casos confirmados nesta sexta-feira (29), 111 são homens e 131 são mulheres, com 
idades entre 1 a 88 anos.  
 



São Miguel do Tapuio, que apareceu ontem na lista de municípios com casos confirmados, sai 
da relação. É que os casos registrados como do município são de pessoas da cidade, que 
possuem cartão do SUS com endereço local, mas que residem em São Paulo.   
 
O Piauí possui 4745 casos e 157 mortes por Covid-19. 

 
Wellington entrega Hospital de Campanha do 
Verdão e amplia rede de atendimento 
O governador Wellington Dias entregou, nesta sexta-feira (29), o Hospital de Campanha 
do Ginásio Verdão em Teresina. O investimento foi de R$ 5 milhões e a unidade ampliará 
a rede de saúde do Piauí para atendimento de pacientes com a Covid-19. 

O Hospital de Campanha do Verdão disponibilizará 103 leitos. Desses, 90 são clínicos, 
que atendem casos mais leves da doença e 13 de estabilização. A unidade começará a 
receber pacientes na segunda-feira, 01 de junho. Cerca de 230 profissionais vão trabalhar 
no hospital. 

 

A estrutura será voltada ao atendimento de pacientes referenciados pela rede pública, 
encaminhados pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou prontos-socorros e que 
precisam de internação com cuidados de baixa e média complexidade, de forma a liberar 
vagas para atendimentos de maior complexidade nas unidades de saúde tradicionais. 

“O hospital de campanha é um trabalho de muitas mãos. Ele será nossa retaguarda para 
pacientes que exigem uma condição de tratamento antes do agravamento da Covid-19. 



Assim, vamos desobstruir, por exemplo, o Hospital Getúlio Vargas (HGV) para a 
implantação de novos leitos de UTIs”, explicou o chefe do Executivo estadual. 

 

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, também participou do momento da 
entrega da unidade. “Nós temos hoje uma taxa de ocupação de leitos clínicos que nos dá 
uma situação muito mais confortável do que outros estados. Temos também uma taxa de 
ocupação de leitos de UTIs melhor que outros estados. Neste hospital de campanha, 
teremos 103 leitos e um trabalho integrado com a rede, numa interlocução com as demais 
unidades da rede estadual e municipal que vai garantir a entrada e saída de paciente de 
outros lugares”, explicou o gestor. 

 



“Chegamos ao fim de um grande desafio ou o início de um grande desafio. Quero 
agradecer a todos que se empenharam para que este momento pudesse ocorrer. Estamos 
entregando um hospital de qualidade e com toda condição de atender da melhor forma a 
nossa população. O governador Wellington Dias se propôs a entender essa pandemia e 
isso facilitou muito o nosso trabalho, bem como os esforços do secretário de Saúde 
Florentino Neto e toda sua equipe”, disse o diretor do Hospital de Campanha do Verdão, 
Jefferson Campelo. 

 

O diretor explicou ainda que, além do atendimento, a parceria com a Universidade Federal 
do Piauí (UFPI) proporcionará pesquisas que serão publicados no mundo inteiro, o que 
vai colaborar com a busca de novos tratamentos para a Covid-19. 

Gestão 

A obra foi realizada pela Progen, empresa com experiência em construção de hospitais 
de campanha com montagem de estruturas modulares provisórias. A unidade será operada 
pela Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação (Fadex), 
entidade ligada à Universidade Federal do Piauí (UFPI). 

“Com a entrega do hospital, a Fadex ficará responsável também pela aquisição de 
medicamentos e insumos necessários ao desenvolvimento do projeto; pelas atividades de 
suporte técnico-científico e administrativo no que diz respeito ao gerenciamento e 
execução do projeto; assessoria, consultoria e funcionamento das atividades da unidade 
médica de campanha”, finaliza Florentino 

 



Piauí Conectado: Hospital de Campanha do 
Verdão oferecerá visitas virtuais 

Mais um hospital do Governo do Estado recebeu equipamentos disponibilizados pela 
Piauí Conectado. Desta vez, o Hospital de Campanha do Ginásio Verdão foi contemplado 
com quatro tablets e quatro notebooks para possibilitar as visitas virtuais aos pacientes 
hospitalizados. O local já conta com estrutura tecnológica implantada pelo projeto, que 
será utilizada nas salas de videoconferências. 

Por conta do alto risco de contágio da Covid-19, os pacientes com a doença não podem 
receber visitas presenciais. No entanto, a tecnologia viabiliza que a distância seja 
encurtada, proporcionando o contato por meio de videochamadas realizadas nas salas de 
visitas virtuais. 

O sistema de visitas virtuais vai funcionar da seguinte forma: os familiares irão até o 
Hospital de Campanha e entrarão por um portão exclusivo para eles. Após contato com a 
equipe de psicologia e assistência social, se deslocarão a uma das cabines do ginásio, 
onde vai funcionar a sala de apoio à família, e de lá farão a videochamada por meio da 
plataforma Cisco Webex. Após o uso, cada equipamento será higienizado para que outra 
família possa utilizá-lo de forma segura. 

Segundo Joel Rodrigues, coordenador do projeto de PDI da Universidade Federal do 
Piauí (UFPI) para o hospital de campanha estadual, a medida visa oferecer segurança a 
todos, tanto aos familiares como aos pacientes e profissionais do hospital. 



 

“É uma ferramenta de comunicação entre o paciente e os familiares, que não podem 
realizar visita por razões de segurança de todos. Eles vão ficar à distância e serão 
acompanhados por uma equipe multidisciplinar de psicólogos e assistentes sociais do 
hospital. E o paciente estará no seu leito com o tablet”, explica Rodrigues. 

O Hospital de Campanha do Verdão dispõe de estrutura de Wi-Fi livre fornecida pela 
Piauí Conectado, a rede Piauí Conect. 

 

De acordo com Leonardo Chagas, diretor de operações da Piauí Conectado, a ação 
configura-se como mais uma iniciativa de combate à disseminação do novo coronavírus. 

“O hospital de campanha já conta com a rede Wi-Fi Piauí Conect e agora estamos 
disponibilizando mais mecanismos para proporcionar certo conforto aos pacientes e 
também aos familiares que, mesmo distantes, terão contato com seus entes nesse 
momento delicado”, afirma Chagas. 

Outros hospitais 

Por meio de soluções tecnológicas, o projeto Piauí Conectado vem contribuindo com 
ações de enfrentamento à Covid-19. A empresa disponibilizou 77 equipamentos, entre 
notebooks e tablets, ao Governo do Piauí para que médicos acompanhem pacientes por 
meio da telemedicina, para que pacientes comuniquem-se com seus familiares e para que 
gestores realizem videoconferências. 

 

 



 

Além do Hospital de Campanha do Estado, outros órgãos também receberam 
equipamentos para auxiliar na continuação dos serviços, entre eles o Hospital Getúlio 
Vargas (HGV), o Hospital da Polícia Militar (HPM), o Hospital Universitário (HU), o 
Corpo de Bombeiros Militar do Piauí e a Secretaria de Estado da Assistência Social, 
Trabalho e Direitos Humanos (Sasc). 

Piauí Conectado 

A Piauí Conectado possui contrato na modalidade de parceria público-privada (PPP) com 
o Estado do Piauí, por meio da Superintendência de Parcerias e Concessões (Suparc), 
com o projeto Piauí Conectado. 

O objetivo do projeto é modernizar os serviços públicos e a comunicação do Estado, com 
intuito de elevar o nível de desenvolvimento tecnológico do Piauí com a oferta de 
soluções tecnológicas nas áreas prioritárias do governo: educação, segurança e saúde. 

 
 



Governo decreta novamente medidas mais 
rígidas para o fim de semana (30 e 31) 
 

 

O Governo do Piauí decretou medidas mais rígidas para os dias 30 e 31 de maio (sábado 
e domingo) para todo o estado. Em Teresina, a medida estadual, se soma à antecipação 
do feriado de Corpus Christi, comemorado em 11 de junho, para o dia 29 de maio (sexta), 
por iniciativa da Prefeitura de Teresina. 

Pelo novo decreto do Estado, no sábado (30), ficam garantidos o funcionamento de: 
– farmácias e drogarias; 
– serviços de saúde; 
– mercados e supermercados; 
– panificadoras e padarias; 
– atividades de distribuição e comercialização de combustíveis, biocombustíveis, gás 
liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo; 
– borracharias; 
–serviços de delivery; 
– serviços de segurança e vigilância; 
– pontos de alimentação localizados às margens de rodovias; 
– serviços de transporte de cargas; 
– serviços bancários exclusivamente para pagamento de auxílio emergencial e 
benefícios sociais e autoatendimento; 
– atividades agrícolas e agroindustriais, incluindo colheita, ordenha, armazenagem e 
secagem, entre outras atividades sob risco de perecimento; 
– atividades de obras de infraestrutura de transportes e para a produção de energia 
realizadas em parques situados na zona rural; 
– casas lotéricas. 



Domingo (31), poderão funcionar apenas: 
– farmácias, drogarias, 
– serviços de saúde, 
– imprensa, 
– serviços de segurança e vigilância, 
– serviços de delivery exclusivamente para alimentação 
– serviços de autoatendimento bancário; 
– borracharias, postos de combustíveis e pontos de alimentação localizados às margens 
de rodovias e serviços de transporte de cargas; 
– atividades agrícolas e agroindustriais, incluindo colheita, ordenha, armazenagem e 
secagem, entre outras atividades sob risco de perecimento 

Serviços Públicos 
Os serviços públicos tais como energia elétrica, saneamento básico, funerários, segurança 
pública, telecomunicações e radiodifusão, deverão funcionar entre os dias 30 e 31 de maio 
respeitando as determinações sanitárias expedidas para a contenção do novo coronavírus, 
inclusive quanto aos atendimentos emergenciais. 

Ficarão suspensos, a partir das 24 horas do dia 29 de maio até as 24 horas do dia 31 de 
maio, os serviços de transporte intermunicipal de passageiros na modalidade rodoviário, 
classificados como Serviço Convencional, Alternativo, Semi-Urbano ou Fretado. Fica 
ressalvado da suspensão, o serviço de transporte intermunicipal fretado de pacientes para 
realização de serviços de saúde. 

Os órgãos envolvidos na fiscalização vão reforçar a fiscalização em relação às 
aglomeração de pessoas ou consumo de bebidas em locais públicos e direção sob efeito 
de bebida alcoólica. As casas lotéricas poderão funcionar, respeitando o controle do fluxo 
de pessoas, distanciamento mínimo, uso de máscaras de proteção facial, higienização. 
Nenhuma atividade ou estabelecimento poderá funcionar desrespeitando as medidas 
sanitárias de combate à Covid-19. 

O objetivo é alcançar novamente um índice de isolamento social na casa dos 55%, o que 
reduz a propagação do novo coronavírus e, por consequência, evita o colapso do sistema 
de saúde do Piauí. 

“As medidas mais rígidas nos finais de semana tem nos garantido as condições de evitar 
o colapso. Estamos torcendo para que esta seja a última semana de aumento da 
propagação do coronavírus. A expectativa é que, a partir da próxima semana, já tenhamos 
uma estabilidade que já é verificada na parte de leitos de UTI. Temos um trabalho de 
atendimento precoce e exame clínico, além do Busca Ativa e o Monitora Covid-19, o que 
tem dado resultados positivos. Comemoro o recebimento dos primeiros 20 respiradores e 
estamos aguardando mais 70 vindo da Turquia. Estamos bem mais próximos da retomada 
das atividades e peço paciência nessa fase. Conto com todos”, afirmou o governador 
Wellington Dias. 

 



Novas medidas devem ser tomadas para 
ajudar estados e municípios 

 

A ajuda financeira a estados, municípios e o Distrito Federal sancionada pelo presidente 
Jair Bolsonaro, com vetos, deve atender os entes por três meses no máximo. A proposta, 
ainda quando estava sendo discutida no Congresso Nacional, já era vista como 
insuficiente. Com o veto ao parágrafo 6º do art. 4, que prevê a suspensão das dívidas dos 
estados com a União e organismos nacionais e internacionais de crédito, o socorro 
emergencial é ainda mais insuficiente aos estados. 

“Já era insuficiente da forma como foi aprovado pelo Congresso. Com o veto relativo ao 
artigo 4º, que não obriga a suspensão das dívidas, ficou mais insuficiente ainda. A gente 
já tinha colocado anteriormente que o projeto aprovado na íntegra pelo Congresso era 
insuficiente, e fica mais ainda agora com esse veto”, disse o secretário de Fazenda, Rafael 
Fonteles, que também preside o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, 
Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Consefaz). 

O parágrafo vetado diz que a União ficaria impedida de executar as garantias e 
contragarantias dadas aos estados e municípios nas operações de crédito. Com o veto, 
significa que os bancos podem executar os estados que não pagarem as dívidas. “Esse 
pacote terá que ser aumentado de qualquer forma, pois vai ficar evidente que é 
insuficiente. Servirá para um, dois ou três meses, e certamente novas medidas deverão 
ser tomadas para impedir o colapso nos serviços públicos nos estados e municípios, além 
de gerar um dano ainda maior para a população”, comentou o secretário. 



Ao falar sobre o veto do presidente, o governador Welllington Dias comentou que para a 
formatação do auxílio financeiro federativo aos estados, municípios e Distrito Federal 
houve um amplo entendimento entre Congresso Nacional e presença de representantes da 
Presidência da República, como Casa Civil e Ministério da Economia. “A ajuda aos 
estados e municípios é fruto desse entendimento”, disse Wellington. 

Na reunião com os governadores, Wellington declara que em nenhum momento, o 
presidente falou que seria vetada alguma parte relacionada a suspensão da dívida. “Foi 
uma proposta do próprio Planalto”, disse o governador questionando a respeito da data 
da liberação dessa ajuda. “Era para ser 15 de maio e estados e municípios precisam desses 
recursos para evitar colapso”, comenta o governador. 

A lei garante um auxílio financeiro de R$ 60 bilhões, sendo R$ 30 bilhões para os estados, 
R$ 20 bi para os municípios e R$ 10 bilhões diretamente para a saúde. O Piauí, por 
exemplo, receberá R$ 504 milhões, sendo R$ 103 milhões apenas para a saúde. O projeto 
prevê ainda a suspensão do pagamento de dívidas com a União e instituições financeiras 
de crédito, que dariam um alívio de mais R$ 65 bilhões aos entes. Com o veto ao parágrafo 
6º do art. 4º, parte desses benefícios ficará inviabilizada. 

Rafael Fonteles lembrou que o estado vem sofrendo com expressiva queda na 
arrecadação. “Essa queda expressiva acima de 40% tem a ver obviamente com a 
pandemia, com o efeito da crise sanitária sobre o comportamento dos agentes 
econômicos, mas também, no caso específico do mês de abril, nós temos que levar em 
consideração uma receita extraordinária que tivemos em abril de 2019 e, portanto, o 
indicador de queda ficou ainda mais alto. Mas já estava tudo dentro da nossa previsão”, 
afirmou, alertando para os dados do mês de maio. 

“No mês de maio é que a queda vai se estender para o patamar de 30% para praticamente 
todos os estados da Federação. Estamos esperando fechar o mês de maio para, agora com 
dados consumados, demonstrar isso que nós já estamos alertando: da insuficiência desse 
pacote”, ressaltou. 

 


