
 
 
 
 

 
A Secretaria de Estado de Saúde registrou mais quatro óbitos em decorrência da Covid-
19 nas últimas 24 horas e contabiliza agora 161 mortes pela doença. As vítimas são três 
pacientes do sexo masculino e uma do sexo feminino.  
 
Os homens tinham 63 anos, 78 anos (Teresina) e um de 75 anos (Parnaíba). Além deles, 
uma mulher  de 50 anos (Palmeirais) também faleceu devido às complicações de Covid-
19. Apenas um  homem de 75 anos não possuía comorbidades. 
 
Dos 186 casos confirmados neste sábado, 30,  97 são homens e 89 são mulheres com 
idades que variam entre 4 meses a 97 anos.  
 



Lagoa de São Francisco e São João do Arraial registraram os primeiros casos do novo 
coronavírus. Agora, são 157 municípios com casos registrados da doença. O que 
representa que 70,08% das cidades já foram atingidas pela pandemia. 
 
O Piauí possui 4931 casos e 161 mortes por Covid-19 

 
Piauí recebe nos próximos dias 100 
respiradores comprados na Turquia 
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), comemora a 
chegada ao Brasil dos 100 respiradores fabricados por estatal turca que servirão para a 
ampliação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) em hospitais estaduais e de 
referência do Piauí no combate à Covid-19. A equipe técnica da Sesapi definirá como 
será feita a distribuição dos equipamentos. 

Os aparelhos são fundamentais para a ampliação de mais 100 leitos de UTIs. Os estados 
de São Paulo, Bahia e as Prefeitura de Teresina e Recife também adquiriram os aparelhos 
com o mesmo fabricante. 

 

O Governo do Estado aguarda mais 60 respiradores comprados pela Sesapi, no início do 
ano, quando o Governo do Estado começou a tomar medidas de prevenção e ampliação 
da rede de saúde ao se preparar para a chegada da Covid-19 ao Piauí. 



 

Os equipamentos sofreram uma requisição administrativa por parte do Ministério da 
Saúde, e somente após decisão do STF, no dia 21 de maio, foram liberados e entregues 
20 respiradores, que já foram instalados nos Hospitais Natan Portela e Getúlio Vargas. O 
restante, 60 ventiladores, devem ser entregues nos próximos dias. 

Como a ampliação dos leitos com respiradores (UTI e estabilização), o estado ganha um 
fôlego na luta contra o novo coronavírus. O Piauí já superou a marca de 4.500 pessoas 
infectadas e 146 mortes pela Covid-19. 

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, destaca o trabalho de abertura de vagas 
de unidade de terapia intensiva.”A gente acompanha o aumento da taxa de ocupação dia 
após dia. A determinação do governador Wellington Dias é a de garantir que todas as 
pessoas que precisem tenham acesso ao atendimento”, ressaltou o gestor. 

 

 

 

 



Governador trata com setor empresarial 
protocolos de reabertura das atividades 
econômicas 

 

O governador Wellington Dias apresentou aos representantes de diferentes setores da 
economia do estado, em reunião por videoconferência, nesta sexta-feira (29), os 
protocolos higiênico-sanitários que devem ser seguidos pelas empresas na retomada das 
atividades econômicas no Piauí. 

O Governo do Estado, por meio do Comitê de Operações Emergenciais (COE) para o 
coronavírus, definiu um protocolo geral de recomendações higiênico-sanitárias com 
enfoque ocupacional para a reabertura das atividades não-essenciais e um protocolo 
específico para o setor da construção civil. 

“Vamos trabalhar com o objetivo de voltar a funcionar com muita responsabilidade e 
planejamento. Trabalhamos com uma classificação de risco colocando a saúde com maior 
peso na tomada de decisão sobre os riscos de cada setor”, ressaltou o chefe do Executivo 
piauiense. 

A Diretoria de Vigilância Sanitária Estadual (Divisa) apresentou o Plano de Contenção 
Simplificado, que será disponibilizado às empresas de diversos setores para a reabertura, 
um protocolo de recomendações higiênico-sanitárias básicas e de precauções específicas, 
com foco na saúde do trabalhador, com orientações para o empregador, para o 
colaborador e para o cliente. 

Esse plano é voltado às empresas com menos de 20 colaboradores, que não possuem 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa). Para as empresas que possuem mais 



de 20 trabalhadores, já é um critério possuir Cipa que deve estar alinhada aos instrumentos 
de saúde do trabalhador, agora deve incluir os riscos ocupacionais da Covid-19 no 
ambiente de trabalho. 

“Assim como foi complexo a paralisação, é complexo esse momento da retomada. 
Precisamos reduzir a taxa de transmissibilidade e estamos conseguindo essa queda, mas 
ainda há muito a reduzir. A ideia é liberar um determinado seguimento observando suas 
especificidades, fazendo um acompanhamento e analisando o impacto dessa reabertura 
no âmbito da transmissibilidade”, pontuou Wellington. 

“Dentro da maneira que está sendo conduzida, com responsabilidade, vamos consolidar 
uma retomada efetiva e com segurança, de forma criteriosa, que até lá fechemos todas as 
discussões de maneira harmoniosa. Reiteramos a confiança nesse processo administrado 
pelos nossos líderes, o governador e o prefeito de Teresina. Temos um inimigo em comum 
e temos que atuar em parceria”, destacou o presidente da Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas do Piauí (FCDL), Sávio Normando. 

Para o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Teresina (CDL), Evandro Cosme, 
os protocolos é um caminho para que empresários possam reabrir com segurança. “Nosso 
varejo é muito diversificado, trabalhamos com pequenas lojas e grandes magazines, e 
precisamos que todos estejam trabalhando da maneira correta, protegendo seus 
colaboradores”, disse Cosme. 

Participaram da reunião, a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT-
PI), Maria Elena Moreira; os presidentes da Associação Piauiense dos Municípios 
(APPM), Jonas Moura; presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do 
Piauí (FCDL), Sávio Normando; da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Teresina (CDL), 
Evandro Cosme; do Sindicato das Indústrias da Construção no Estado do Piauí 
(Sinduscon), Francisco Reinaldo; do setor de automóveis, José Tarja Sobrinho; além de 
gestores dos órgãos públicos estaduais. 

 

Em parceria com quebradeiras de coco, PAA 
já distribuiu mais de 20 toneladas de 
alimentos 
O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), executado no Piauí pela Secretaria de 
Estado da Agricultura Familiar (SAF), em Parceria com o Movimento Interestadual de 
Mulheres Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), com recursos do Ministério da 
Cidadania, tem contribuído para a melhoria de vida de famílias nos Territórios dos Cocais 
e Entre Rios. 

Entre os anos de 2018 e 2020, já foram atendidos nove municípios desses territórios: 
Esperantina, São João do Arraial, Morro do Chapéu, Luzilândia, Madeiro, Joca Marques, 
Barras, União e Miguel Alves, beneficiando diretamente 1.464 famílias, com 
fornecimento e recebimento dos produtos, gerando renda num total de R$ 240.647,69 e 



distribuindo 20,625 toneladas de alimentos para pessoas em situação de risco e 
vulnerabilidade social nessas cidades. 

 

Segundo o coordenador do programa no Piauí, Durval Gomes, o MIQCB vem 
contribuindo de forma bastante representativa na articulação e mobilização e na seleção 
das agricultoras. “Elas que fornecem os produtos para o programa, além de dar apoio no 
acompanhamento das entregas dos produtos nas entidades beneficiadas em 
sete municípios do Território dos Cocais e dois no Território Entre Rios”, destaca Gomes. 



A presidente da Associação das Quebradeiras de Coco do Território dos Cocais, Francisca 
da Silva Nascimento, quebradeira da chapada do Sindá, em São João do Arraial, conta 
que a parceria para acessar o PAA é resultado de uma luta histórica do MIQCB e dos 
agricultores em nível nacional e estadual, desde 2015. 

Ela ressalta que agora as quebradeiras produzem e vendem produtos como mesocarpo e 
azeite “mas antes, a gente não tinha para quem vender e foi uma batalha até conseguirmos 
incluir esses produtos no programa. E por meio da parceria com a SAF, tivemos essa 
conquista e atualmente já conseguimos beneficiar direta e indiretamente 500 mulheres 
(famílias)”. 

 

A presidente da associação acrescenta ainda que a parceria melhorou a vida das 
quebradeiras, não só com a renda, mas com o conhecimento das políticas públicas e 
proporcionou o empoderamento das mulheres, que passaram a conhecer melhor os seus 
os direitos.   

Sabemos que todas têm capacidade de comercializar e gerenciar seu próprio dinheiro, e 
que, além de cuidar da casa e dos filhos, sabemos como melhorar a vida de nossas 
famílias, e, assim, adquirir bens como transporte, móveis, botar uma cerâmica na casa, 
sem depender somente da renda do marido na roça. Nós acompanhamos os relatos de 
mulheres que conquistaram sua autonomia e que tem consciência de que o PAA 
transformou a vida nas comunidades e que o programa deve ter continuidade, pois é uma 
garantia para as mulheres quebradeiras de coco do Piauí”, concluiu Francisca. 



 
 


