
 
 
 
 

 
A Secretaria de Estado de Saúde registrou mais 12 mortes em decorrência da Covid-19 
nas últimas 24 horas e contabiliza agora 192 óbitos  distribuídos entre 54 municípios. As 
cidades de Teresina (101), Parnaíba (9) e Água Branca (7) lideram a lista de  mortes pela 
doença no Piauí. As informações estão no boletim desta terça-feira(2). 
 
As vítimas, seis pacientes do sexo masculino e seis do sexo feminino, são de Água 
Branca, Angical, Buriti dos Lopes, Campo Maior, Colônia do Gurgueia, Piracuruca, São 
Raimundo Nonato e Teresina. 
 
Os homens que faleceram em decorrência do novo coronavírus tinham 92 anos, (Água 
Branca), 68 anos (Buriti dos Lopes), 64 anos (Colônia do Gurgueia), 60 anos, 81 anos e 



92 anos (Teresina).  Apenas as vítimas de Teresina (60 anos) e de Água Branca (92 anos) 
não possuíam doenças pré-existentes. 
 
As mulheres  de 77 anos (Angical), 56 anos (Campo Maior), 84 anos (Piaracuruca), 32 
anos (São Raimundo Nonato), 66 anos e 85 anos (Teresina) também aumentam as 
estatísticas das vítimas da pandemia. Somente a mais jovem  (32 anos) não possuía 
comorbidades. 
 
Dos 322 casos confirmados, 168 são homens e 154 são mulheres com idades que variam 
de 11 meses a 92 anos. Até agora, o Piauí registrou 159 casos entre crianças de 0 a 9 anos. 
 
Caxingó e Jerumenha registraram os primeiros casos do novo coronavírus. Agora, são 
160 municípios com casos registrados da doença. O que significa que 71, 4% das cidades 
já foram atingidas pela Covid-19. 
 
O Piauí possui 5828 casos confirmados e 192 mortes provocadas pelo novo coronavírus. 

 
Governo lança Pacto pela Retomada 
Organizada das Atividades Econômicas 

 

O Governo do Estado lançou, nesta terça-feira (2), o Pacto pela Retomada Organizada 
(PRO Piauí) que tem como objetivo preparar o ambiente para a retomada segura das 
atividades econômicas. O plano busca ranquear os setores que devem ser priorizados no 
momento em que a situação epidemiológica do estado esteja controlada, considerando os 
seis pilares propostos pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 



A proposta considera o retorno de forma gradual, segmentada e regionalizada como bases 
estratégicas. O critério econômico possuiu menor peso para a tomada de decisão relativa 
a flexibilização e os setores de atividade foram classificados em alto, médio e baixo 
impacto. Dessa forma, as primeiras atividades a serem liberadas são as de alto impacto e 
assim por diante. Os setores que estão no grupo de alto impacto são as indústrias de 
transformação, construção, comércio, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura. 

Os de médio impacto são a administração pública, defesa e seguridade social; atividades 
administrativas e serviços complementares; educação; saúde humana e serviços sociais; 
atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; transporte, armazenagem e 
correio; alojamento e alimentação; atividades profissionais, científicas e técnicas; 
informação e comunicação; outras atividades de serviços; atividades imobiliárias; 
eletricidade e gás. Já os de baixo impacto são os relativos a artes, cultura, esporte e 
recreação; indústrias extrativas; água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação; serviços domésticos; organismos internacionais e outras instituições 
extraterritoriais. 

O próximo passo é o cruzamento das atividades econômicas com os protocolos do risco 
de saúde, a construção dos estágios de retomada das atividades e a finalização do Plano 
de Flexibilização, tendo como parâmetro os indicadores epidemiológicos e econômicos, 
obedecendo aos protocolos de risco de saúde relativo às atividades econômicas. “Todas 
as ações e estratégias executadas permitiram termos o resultado que temos hoje e não 
atingirmos uma situação de colapso na nossa rede hospitalar. O objetivo desse trabalho é 
subsidiar o comitê técnico científico de saúde na tomada de decisão relativa à 
flexibilização das atividades econômicas”, afirma o governador Wellington Dias. 

Protocolo Geral de Recomendações Higiênico-sanitárias 

O Governo do Estado do Piauí colocou em Consulta Pública a minuta do documento 
intitulado Protocolo Geral de Recomendações Higiênico-Sanitárias com Enfoque 
Ocupacional frente à Pandemia, com a finalidade de aprimorar o documento, por 
intermédio da coleta de contribuições da sociedade piauiense, subsidiando o governo 
neste processo de execução da retomada das suas atividades não essenciais. 

“A discussão com os representantes de diversos setores é para abrir uma consulta pública 
e assim ajudar a melhorá-lo com sugestões e modificações, de modo que possamos ter 
um protocolo final, uma pactuação que possa atender a todos os setores da economia, 
trazendo um plano de segurança para os empregadores, trabalhadores e consumidores. O 
documento ficará em consulta pública até esta sexta-feira (5). No sábado (6), iremos fazer 
esse planejamento, para que, no dia 7, prazo que acaba o decreto, dialoguemos com os 
setores da economia público e privado”, explica o governador. 

Os interessados poderão visualizar o referido documento e fazer suas contribuições 
através de formulário eletrônico que será disponibilizado nos portais do Governo do 
Estado. 



HGV testa servidores para identificar a 
Covid-19 e adotar condutas adequadas 

 
O Núcleo de Assistência ao Servidor (NAS) do Hospital Getúlio Vargas (HGV) realizou 
avaliação diagnóstica de servidores que realizaram teste rápido para Covid-19, no período 
de 17 de abril a 31 de maio. Dos 1.798 testes realizados, 49 deram positivos para 
coronavírus, o que corresponde um percentual de 2,7%. Também foram realizadas 180 
pesquisas virais (Swab), das quais 63 foram positivo. 

  

Segundo o diretor-geral do HGV, Gilberto Albuquerque, a medida é muito importante, 
pois demonstra a responsabilidade e o cuidado do Governo do Estado não só com os 
colaboradores, mas também com o público usuário desse serviço. “Já que somos um 
serviço essencial que não pode parar”, ressalta o gestor. 

Para Albuquerque, é importante identificar precocemente o vírus para tratar e realizar as 
condutas clínicas precocemente. “Foi o que fizemos e estamos fazendo constantemente 
no HGV, testando o funcionário para a segurança tanto do paciente quanto do 
colaborador”, explica o diretor. 

 

 

 

 



Governo transmite apresentação de 
quadrilhas juninas por meio de live 
Um dos eventos mais tradicionais e marcantes do calendário cultural brasileiro, o São 
João, precisou ter suas festas suspensas ou adiadas em diversos estados do Brasil. No 
Piauí não foi diferente. Devido às medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus, 
a Secretaria de Estado da Cultura (Secult-PI) vai transmitir lives solidárias com as 
quadrilhas. Nesta primeira quinta-feira de junho, dia 4, a programação vai ser aberta com 
a quadrilha Luar do São João. 

 

“Neste mês de junho nossas lives serão dedicadas às festividades de São João, valorizando 
e apoiando os grupos juninos piauienses, que uma vez por semana, toda quinta-feira, 
estarão se apresentando no Theatro 4 de Setembro. E nesta quinta, vamos abrir a 
programação com a quadrilha Luar do São João, a melhor quadrilha do Brasil que é 
piauiense”, explica o secretário de Estado da Cultura, Fábio Novo. 



 

A live especial Viva Luar do São João será  às 18h e será transmitida pelos canais do 
YouTube do Grupo Luar do São, Governo do Piauí e TV Garrincha, no Instagram 
@cultura.pi, @governodopiaui e @luardosaojoao e  pelas emissoras de televisão (TV 
Assembleia e TV Antares). 



As lives das quadrilhas juninas serão realizadas pelo Governo do Piauí, por meio da 
Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com apoio da Coordenadoria de Estado da 
Comunicação (CCom). 

 

 


