
 

 

 

 

 

 

 
O Piauí registrou 1.637 novos casos de pacientes infectados pela Covid-19 e 23 mortes pela 
doença nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde 
na noite desta terça-feira , dia 30. 
 
As vítimas são 14 pessoas do sexo masculino e 9 do sexo feminino. As novas confirmações de 
mortes aconteceram nos municípios de Parnaíba (54 anos), Piracuruca ( 60 anos), Teresina ( 48, 
49, 50, 56, 66, 69, 70, 70, 72, 83 e 94 anos) e Uruçuí ( 49 anos). 
 
E as mulheres são de Castelo do Piauí ( 82 e 87 anos) e Teresina ( 67, 72, 81, 82, 83, 85 e 87 do 
anos).  
 
Segundo o boletim, dos 1.637 casos confirmados da doença,  935 são mulheres e 702 homens, 
com idades que variam de três meses a 96 anos. 



 
Paquetá, Santa Cruz dos Milagres e São Miguel do Fidalgo entram na lista dos municípios com 
casos confirmados. Agora, são 207 cidades piauienses atingidas pela pandemia, o que 
representa 92,41%. 
 
No total, o Piauí tem 22 059 casos confirmados e 686 mortes em decorrência do novo 
coronavirus. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 894 ocupados, 
sendo 549 leitos clínicos, 324 UTIs e 21 leitos de estabilização . As altas acumuladas somam 
1075. 

 
Governador anuncia novas restrições para 
período de quinta (2) a domingo (5) 

 
 

O governador Wellington Dias anunciou, nesta terça-feira (30), as medidas restritivas 
para o período entre esta quinta-feira (2) e domingo (5), aprovadas em reunião com o 
Comitê Ampliado de Operações Emergenciais contra a Covid-19, que prevê a suspensão 
das atividades consideradas essenciais. 

Enquanto, anteriormente, as restrições mais rígidas eram aplicadas às sextas, sábados e 
domingos, nesta semana, elas terão início na quinta-feira. Desta forma, o que valia 
somente para a sexta-feira, passa a valer também para a quinta, e o que valia apenas para 
o domingo, agora vale para sábado e domingo, de acordo com o novo decreto estadual. 



Isso significa que, na quinta-feira e sexta-feira, funcionarão os serviços considerados 
essenciais, como supermercados, farmácias, drogarias, padarias, serviços de 
saúde, delivery e postos de combustível. Os órgãos públicos terão ponto facultativo. 

No sábado e domingo, funcionarão apenas farmácias e 
drogarias, delivery exclusivamente para alimentação; borracharias, postos de 
combustíveis e pontos de alimentação localizados em rodovias; atividades agrícolas e 
agroindustriais e estabelecimentos que funcionem operando forno. 

Retomada 
O esforço, em conjunto com os municípios, antecede a retomada de parte das atividades 
econômicas na capital piauiense, prevista para o dia 6 de julho. Inicialmente, deve ser 
liberado o setor da construção civil, cumprindo os protocolos estabelecidos no Pacto Para 
Retomada Organizada (Pro Piauí), seguindo um cronograma de quatro etapas. 

Wellington Dias ressaltou o rigor na fiscalização para que o processo seja organizado. “O 
que queremos é evitar a saída desorganizada. Por isso, adotamos novamente medidas de 
redução das atividades em funcionamento iniciando na quinta-feira e finalizando no 
domingo. Queremos alcançar um bom índice de isolamento nesse período e terá 
fiscalização do cumprimento desse regramento”, disse. 

A restrição maior, de quatro dias, visa quebrar a cadeia de transmissão do vírus. “Se temos 
pessoas com coronavírus em fase de transmissibilidade, em um período de transmissão 
de seis ou sete dias, conseguiremos cortar quatro deles. Reduzimos a quantidade de 
pessoas com coronavírus, com chance de reduzir a ocupação de leitos, buscando 
condições de ter mais gente saindo de alta hospitalar do que entrando”, avaliou Dias. 

Dias destacou ainda que as empresas dos setores a serem liberados deverão se adequar 
aos protocolos específicos até o dia 6 de julho para que possam começar a funcionar, a 
partir desse dia. 

O chefe do executivo estadual se baseou nos números atingidos no último final de semana 
para ressaltar a importância da medida. No sábado (27), o índice de isolamento no Piauí 
foi de 44,8%, quase seis pontos percentuais a mais do que registrado no sábado anterior, 
dia 20. Já no domingo (28), o índice subiu para 50,5%, contra 48,6% do domingo dia 21. 
Teresina também melhorou o índice, ficando em segundo lugar no Brasil, entre as 
capitais, com 50,2% no sábado e em terceiro, com 56,20% no domingo. 

 

HGV amplia leitos de UTI e recebe vistoria do 
Denasus e MPE 
O Hospital Getúlio Vargas (HGV) recebeu, nesta terça-feira (30), a visita dos 
representantes do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), de 
representantes do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) e do Conselho Regional 
de Enfermagem do Piauí (Coren/PI). 



O objetivo foi verificar in loco as habilitações dos novos leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) para o enfrentamento à Covid-19 no HGV e acompanhar as ações 
realizadas no enfrentamento ao novo coronavírus. 

 

O HGV ampliou em mais de 100% os leitos de UTIs durante a pandemia, passando de 20 
para 43 leitos na área Covid e implantou 30 leitos clínicos para atender à demanda de 
pacientes com Covid-19. 

Segundo o Informe Epidemiológico, o HGV já internou 169 pacientes, sendo 122 
confirmados com Covid-19 e 31 tiveram alta por cura. 

A visita é embasada no procedimento apuratório instaurado pela Procuradoria Regional 
dos Direitos do Cidadão, a partir da notícia de fato 1.27.000.000369/2020-75, com o 
objetivo de acompanhar as políticas públicas realizadas no enfrentamento ao novo 
coronavírus no estado do Piauí. 

O diretor-geral do HGV, Gilberto Albuquerque, recebeu a equipe acompanhado do 
coordenador das UTIs do hospital, Caubi Medeiros; pela coordenadora do Núcleo de 
Assistência ao Servidor (NAS), Cleidiane Pinheiro; do coordenador de Manutenção, 
Amâncio Júnior; e o fisioterapeuta Antônio Anchieta. 

Farmácia do Povo antecipa atendimentos 
para esta quarta-feira (1º) 
Visando a um atendimento mais rápido e dinâmico, a Farmácia do Povo antecipará o 
atendimento aos usuários para esta quarta-feira (1º). O objetivo é deixar a população 
abastecida no período em que a farmácia estiver fechada devido aos pontos facultativos 
dos dias 2 e 3 de julho determinados pelo decreto n° 19.054, de junho de 2020, do 



Governo do Estado. Além dos pontos facultativos, o decreto determina um conjunto de 
ações de prevenção e combate ao novo coronavírus. 

 

A Farmácia do Povo reforçou todas as medidas de higiene e prevenção nesta pandemia e, 
como serviço essencial, tem atendido diariamente cerca de 500 pacientes, como também 
tomou as providências para manter seu estoque abastecido por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesapi), em um elenco de mais de 200 itens medicamentosos, como a 
insulina Glargina (lantus) para diabetes e a Leuprorelina para puberdade precoce. 

A administração da farmácia orienta que os usuários com agendamento para os dias 2 e 3 
de julho que não puderem comparecer na quarta-feira (1º), podem ir gradativamente nas 
próximas semanas de julho, para evitar filas e aglomeração de pessoas. 

O atendimento da Farmácia do Povo é de segunda-feira à sexta-feira, no horário 
diferenciado das 7h30 às 16h30, tanto em Teresina como no interior do estado. 

 

Finapop Nordeste prevê captação de R$ 25 
milhões para investimentos na região 
O governador Wellington Dias anunciou que está sendo planejado um “Finapop 
Nordeste”, evento para a captação de investimentos para aplicação nas áreas de 
fruticultura, caprinocultura, ovinocapricultura e produção de mel, dentre outras 
atividades, que deve abranger todo o Nordeste e prevê a captação de R$25 milhões, no 
qual o Piauí estará inserido. 



O anúncio foi feito em transmissão ao vivo, durante o lançamento da segunda fase do 
Finapop, iniciativa do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) em 
parceria com o ex-banqueiro Eduardo Moreira, direcionado a produtores de mel do Ceará 
e de cacau da Bahia. Também participaram da live os governadores da Bahia, Rui Costa, 
e do Maranhão, Flávio Dino; o dirigente nacional do MST, João Pedro Stédile; e as 
representantes de cooperativas de agricultores Sheila Rodrigues, Maria Alzerina Carneiro 
e Lucineia Durãs. 

 

O Finapop arrecada recursos de pequenos e médios investidores e canaliza a verba para 
as atividades das cooperativas envolvidas, estimulando a cadeia produtiva do segmento. 
Esse modelo deve ser aplicado nos nove estados nordestinos, sendo que inicialmente no 
Piauí deve abranger os assentamentos da região de São João do Piauí. 

De acordo com Wellington Dias, esse modelo que já é praticado há muito tempo no Brasil 
e no mundo com a captação de investimentos deve se dar com apoio de cooperativas e, 
principalmente, com o apoio da rede de agências de fomentos do Nordeste, visando a 
ajudar os agricultores em meio à crise socioeconômica do país, que aumenta à medida 
que a pandemia avança. “O objetivo é garantir que as pessoas melhorem a renda e gerem 
rentabilidade para quem está investido com foco no social”, comentou o governador. 

 


