
 
 
 
 

 

O Piauí  registrou mais 160 casos e três  mortes  por Covid-19 neste domingo, 24. Os 
números foram atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde. Os municípios que 
registraram óbitos são Floriano, Lagoa do Piauí e Teresina.  Um dos óbitos anteriores, 
creditado como de Picos, após investigação, é na verdade de São Julião. O paciente 
faleceu no Hospital Justino Luz. 

De acordo com o boletim epidemiológico, as vítimas que faleceram em decorrência do 
novo coronavírus são duas do sexo masculino e uma do sexo feminino. Os homens tinham 
59 anos (Lagoa do Piauí) e 58 anos (Teresina). Ambos eram hipertensos. Já a mulher de 
89 anos (Floriano), sofria de asma e neoplasia pulmonar. 

Dos 160 novos casos divulgados no boletim de hoje, são 75 mulheres e 85 homens, com 
idades que variam de 2 a 92 anos. 



 Itainópolis, Madeiro e São Francisco de Assis do Piauí  entraram na lista de municípios 
com os primeiros casos confirmados do novo coronavírus. A cidade de Cristino Castro, 
que registrou ontem um óbito, também entra na relação . Agora, são 139 municípios que 
possuem casos registrados de covid-19. 

No total, o Piauí possui 3550 casos positivos de Covid-19 e 110 mortes pela doença. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Defensoria continua com atendimentos a 
mulheres vítimas de violência doméstica e 
familiar 

 
Desde o início do isolamento social, ocasionado pelo risco de contágio do Novo 
Coronavírus, que a Defensoria Pública do Estado do Piauí vem trabalhando em sistema 
remoto, sempre buscando a melhor forma de prestar atendimento, à população sem 
qualquer prejuízo ao atendimento. Dessa forma tem sido no Núcleo de Defesa da Mulher 
em Situação de Violência Doméstica e Familiar, que permanece em atendimento diário 
por meio de contatos telefônicos, email e redes sociais. 

A coordenadora do Núcleo, defensora pública Lia Medeiros do Carmo Ivo , destaca que 
tão logo foi instituído o trabalho remoto o Núcleo teve a preocupação de divulgar, por 
meio de ofício, os canais de atendimento junto a todos os órgãos e instituições integrantes 
da rede de atendimento à mulher vítima de violência, bem como disponibilizar no site da 
Defensoria Pública e nas redes sociais da Instituição os números de telefone e endereço 
de email para orientação e atendimento às mulheres. 

“Colocamos esses canais à disposição, tanto da população quanto dos demais 
profissionais da rede, para que possa ser mantido esse fluxo de encaminhamentos. 
Importante destacar que o Núcleo da Mulher, assim como todos os setores da Defensoria 
Pública, continua fazendo o atendimento diário. Intensificamos a divulgação dos nossos 



números para contato, assim como os dos nossos parceiros, como Centros de Referência, 
Ministério Público, Coordenadoria da Mulher, todos que compõem a rede, exatamente 
para que a gente possa facilitar o máximo possível o acesso da mulher a essas 
informações, para que ela possa continuar buscando auxílio, orientações. Tão logo saiu a 
possibilidade do boletim de ocorrência eletrônico nos casos de violência doméstica a 
familiar, também disponibilizamos nosso atendimento para orientar as mulheres que 
precisem formalizar alguma denúncia e não tenham ainda familiaridade com o sistema”, 
explica Lia Medeiros. 

A defensora também fala sobre a quantidade de atendimentos que vêm sendo realizados 
desde o início da adoção do home office pela Defensoria. “No início, experimentamos 
um pouco de queda no atendimento, até pela mudança na forma, tanto as mulheres como 
nós tivemos que nos habituar. Mas já temos percebido que as mulheres voltaram a 
procurar, contudo ainda é cedo para falar em diminuição ou aumento, porque se trata de 
um período excepcional e para termos esses dados necessitamos de um tempo razoável. 
No entanto até agora já contabilizamos 2.505 atendimentos no Núcleo da Mulher, feitos 
por nossas servidoras, estagiárias e defensoras e defensor. Desses, uma média de 45 
iniciais, tanto criminais relativas a medidas protetivas, quanto ações de família, divórcio, 
alimentos, guarda, regulamentação de direitos de visitas. Também tivemos mais de mais 
de 180 petições, exatamente para movimentação dos processos que hoje continuam 
tramitando de forma eletrônica. Claro que alguns atos ficaram prejudicados, mas estamos 
tentando nos adaptar da melhor forma para continuar prestando atendimento e alcançando 
essas mulheres que precisam de auxilio por estarem sofrendo violência dentro de suas 
residências e nas suas relações de afeto”, destaca. 

A coordenadora do Núcleo da Mulher destaca ainda os números para contato em caso de 
agressão. “Caso necessite, procure a Defensoria Pública, o contato do Núcleo da Mulher 
é 9 9473-4147, pode solicitar também pelo e-mail nucleodedefesadamulher@gmail.com, 
isso para os dias úteis de 8h às 14h. Em feriados e fim de semana pode acionar o Plantão 
da Defensoria Pública, que é divulgado no site redes sociais da Instituição. O importante 
é não silenciar e buscar ajuda sempre”,afirma Lia Medeiros. 

 

 
 
 
 
 



Governo fecha acordo para redução de 5% no 
repasse dos poderes 
 

 

O governador Wellington Dias e presidentes dos Poderes Legislativos e Judiciário do 
Piauí, além de representantes do Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e 
Defensoria Pública do Estado, assinaram um Termo de Acordo de Contingenciamento, 
que prevê a redução de até 5% nos repasses financeiros previstos na Lei Orçamentária 
Anual de 2020. 

Em razão da Pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a Covid-
19 tem provocado a redução da arrecadação e nos termos do acordo, os órgãos adotarão 
medidas de contingenciamento de despesas que se fizerem necessárias para o equilíbrio 
fiscal e das contas públicas de cada poder e órgão. 

“Estamos vivendo um momento delicado sob diversos aspectos por conta da pandemia 
do novo coronavírus. Diante da grande queda da arrecadação do Executivo, tanto 
referente ao ICMS e quanto aos repasses do FPE, chegamos a esse acordo, que demonstra 
a solidariedade e o compromisso de todos os Poderes à sociedade piauiense, neste 
momento de grave crise que o Brasil e o Piauí atravessam. Esse contigenciamento de 5% 
será apenas por três meses e, além disso, esses valores serão devolvidos aos Poderes até 
30 de novembro, uma vez que estão previstos no Orçamento Geral do Estado. Isso 
demonstra, na prática, a harmonia entre os Poderes, tal como preconizado na Constituição 



Federal”, disse o Desembargador Sebastião Ribeiro Martins, presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Piauí. 

Segundo o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, essa redução de 5% do valor repassado 
do duodécimo representa uma economia de mais de R$ 15 milhões, que ajudará nos 
investimentos no combate à pandemia. 

O defensor público geral do Piauí, Erisvaldo Marques, disse ser muito importante a 
Defensoria Pública nesse momento em que há uma necessidade maior de recursos 
financeiros direcionados à saúde dos piauienses em razão da pandemia da Covid-19. “A 
vida é sempre a prioridade para todos os gestores responsáveis. De outra parte, a 
Instituição vem adotando uma série de medidas de eficiência na gestão dos gastos e 
realizando monitoramento e avaliação constante dos contratos e despesas. Aliada isso, 
com o trabalho remoto houve redução no custeio o que nos permite contribuir sem 
prejuízo dos pagamentos das despesas essenciais”, afirma Erisvaldo Marques. 

A Procuradora-Geral de Justiça, Carmelita Moura, afirma que foi um acordo construído 
nesse momento de pandemia. “Um ato de solidariedade conjunto de todos os Poderes, 
MPPI, TCE e Defensoria Pública que busca priorizar o enfrentamento à doença com a 
estruturação do sistema de saúde em prol da sociedade piauiense. Por isso, o Ministério 
Público do Piauí foi sensível a proposta apresentada”, afirma a Procuradora-Geral de 
Justiça, Carmelina Moura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agricultores atendidos pelo Projeto Viva o 
Semiárido produzem silagem para o período 
de seca 

 
Os produtores da Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Pequenos Produtores 
Rurais de Mateus, localizado no município de Jacobina do Piauí, apoiados pela Secretaria 
de Agricultura Familiar (SAF), por meio do Projeto Viva o Semiárido (PVSA), estão 
produzindo silagem para o período da seca. 

No total foram armazenadas mais de 100 toneladas de silagem feita de milho sorgo. A 
Associação recebeu investimentos no valor de R$ 188.568,02 mil (cento e oitenta e oito 
mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dois centavos), beneficiando 27 famílias de 
agricultores e agricultoras. 

O superintendente de Desenvolvimento Rural e coordenador do projeto no Piauí, 
Francisco das Chagas Ribeiro, destaca que um dos grandes problemas na 
ovinocaprinocultura do Estado é a diferença de peso e a qualidade dos animais, quando 
se compara o período chuvoso e que tem boa quantidade de pasto e o período seco. O 
coordenador destaca que  que nesse sentido, o Projeto Viva o Semiárido tem incentivado 
a adoção de medidas de conservação de pastagem para eliminar esse problema. 

“O projeto vem incentivando o armazenamento de silagem para resolver essa deficiência 
e um desses casos é da Associação de Mateus, localizada no município de Jacobina. Este 
ano todos os cooperados estão preparando silagem, e, portanto, terão alimentação para os 
ovinos durante o ano inteiro, o que permitiu que eles fizessem acordos de comercialização 
durante o todo este período, tendo animais com a mesma qualidade. Ficamos bastante 
satisfeitos com os resultados obtidos em todo o território do Vale do Itaim e 
particularmente na comunidade Mateus”,  ressaltou o gestor. 



A associação foi contemplada com a construção de aprisco rústico, aquisição de 
ensiladeira com motor elétrico, balança móvel, reprodutor ovino dorper, matrizes ovinas 
da raça Santa Inês, pistola veterinária, castrador burdizzo pra ovinos e caprinos, um kit 
PC informática, pluviômetro e uma base para caixa de água. 

Para Janderson Ferreira Silva, agricultor e presidente da associação, o projeto trouxe 
muitas mudanças e benefícios para sua comunidade. “Foi muito importante para nossa 
comunidade, pois através do Projeto Viva o Semiárido, passamos a enxergar que a nossa 
agricultura familiar tem que ser inovada a cada dia. Por meio do projeto, conseguimos 
equipamentos para nossa associação, plantio de palmas irrigadas, e além de disso, hoje 
podemos fazer a ração para nossos animais. Nós só temos a agradecer por esse projeto ter 
chegado até nossa associação”. 

Uma das atividades apoiadas pelo projeto é a ovinocultura,  através da modernização das 
instalações, aquisição de equipamentos, melhoramento genético do rebanho e 
fortalecimento do potencial forrageiro. O objetivo é estruturar as unidades de produção 
com investimentos que favorecem e estimulem o desenvolvimento da atividade, 
melhorando a renda e a qualidade de vida das famílias envolvidas. 

Aderaldo Aquino, coordenador do projeto no território Chapada Vale do Rio Itaim, fez 
uma avaliação dos impactos do projeto na associação. “Além do impacto financeiro tem 
também o impacto social, pois após a chegada do projeto, a associação começou a se 
reunir mais e a envolver os jovens da comunidade, além de tudo isso, tem a produção e 
armazenamento de forragem, que será mais um dos benefícios, pois eles não vão mais 
precisar comprar ração e, conseqüentemente, irá trazer mais lucro durante a venda”, 
destacou Aderaldo. 

O Projeto Viva o Semiárido(PVSA), executado pela Secretaria da Agricultura Familiar, 
é realizado por meio de parceria do Governo do  Estado do Piauí com o Fundo 
Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), e tem como objetivo  contribuir 
para a redução da pobreza e dos níveis de extrema pobreza da população rural do 
semiárido piauiense por meio do incremento das atividades produtivas predominantes e 
do fortalecimento organizacional dos produtores rurais. 

 


