
 

 

 

 

 

 

 
 
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou no boletim epidemiológico desta  sexta-feira 
(3), que o Piauí registrou 1.185 casos e 36 óbitos pelo novo coronavírus em um prazo de 
24 horas e contabiliza agora 762 mortes pela doença. As vítimas são 21 homens e 15 
mulheres .  
 
Os do sexo masculinos são de Baixa Grande do Ribeiro ( 62 anos), Cajueiro da Praia (77 
anos), Campo Maior (46 anos), Canto do Buriti (68 anos), Floriano (73 anos), Jaicós (77 
anos), Luis Correia (79 anos), Luzilandia (84 anos), Parnaíba ( 67 e 70 anos), Teresina 
(48, 62, 62, 64, 67, 68, 71, 72, 85 e 92 anos ) e Uruçuí (70 anos). 
 
Já as mulheres são de Buriti do Lopes (68 e 72 anos), Campo Alegre do Fidalgo ( 40 
anos), Ilha Grande (72 anos), Parnaiba (67 e  71 anos) e Teresina (52, 59, 59, 70, 71, 72, 
73, 84 e 93 anos). De todos os pacientes, apenas os homens de 48 e 79 anos não possuíam 
comorbidades. 
 



Dos 1.185 casos confirmados no boletim de hoje, 527 são homens e 658 são mulheres 
com idades que variam de três meses a 104 anos. 
 
Aroeira do Itaim e Sebastião Leal entram na lista de de municípios atingidos pela 
pandemia. Agora, são 211 cidades que  possuem casos confirmados do novo coronavírus, 
o que representa 94,20% dos municípios piauienses.  
 
O Piauí possui  25.561 casos confirmados e 762 mortes por Covid-19. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 919 
ocupados, sendo 577 leitos clínicos, 318 UTIs e 24 leitos de estabilização . As altas 
acumuladas somam 1.149 e os pacientes recuperados 23.880. 
 

Medidas do Governo colocam Piauí em 
segundo no país em isolamento social 

 
Na quinta-feira (02) o Piauí atingiu a segunda melhor posição em isolamento social do 
Brasil, atrás apenas do Acre, e primeiro lugar do Nordeste. O índice de isolamento chegou 
a 43% em todo o estado. Teresina ficou em primeiro lugar entre as capitais. 

A nível estadual, dos municípios do interior do estado, o que ficou em melhor posição foi 
São Miguel do Fidalgo, com 62,50%, seguido de Campo Grande do Piauí, com 57,60% 
e Brasileira, com 57,40%. Outras 17 cidades chegaram a mais de 50% de isolamento: 
Massapê do Piauí, Monsenhor Hipólito, Dom Expedito Lopes, Vila Nova do Piauí, Novo 
Santo Antônio, Santana do Piauí, São João do Arraial, Cabeceiras, Murici dos Portelas, 
Sebastião Barros Juazeiro, Jatobá, Simões, Morro do Chapéu, Várzea Grande, Antônio 
Almeida, Caraúbas e Floresta do Piauí. 

O resultado é atribuído às medidas restritivas decretadas pelo Governo do Estado para a 
contenção e diminuição da transmissibilidade da Covid-19. O dia 02 de julho foi o 



primeiro dos quatro dias da semana de medidas mais rígidas. A decisão também tem como 
objetivo o avanço no processo de flexibilização das atividades econômicas no estado. 

“Quero agradecer a todos que seguem cumprindo o isolamento e pedir novamente que 
continuem seguindo as medidas. Sei que é incômodo, mas é importante para salvar vidas 
e poder retomar aos poucos. Queremos alcançar neste final de semana uma queda maior 
ainda da transmissibilidade do vírus para que na segunda-feira (06) tenhamos condições 
de avançar na decisão sobre a flexibilização, mas para isso cada um precisa fazer a sua 
parte”, atenta o governador Wellington Dias. 

 

Confira detalhes do protocolo da cadeia 
produtiva da construção civil 
O Governo do Estado publicou o decreto relativo aos protocolos específicos com medidas 
de prevenção e controle da disseminação da Covid-19 para a cadeia produtiva da 
construção civil, que foi autorizada a reabrir a partir de segunda-feira, dia 6 de julho. 

 

Para o iniciar o funcionamento, o estabelecimento é obrigado a apresentar o Plano de 
Segurança Sanitária e Contenção da Covid-19, na modalidade simplificada ou ampliada 
conforme a dimensão do estabelecimento. A apresentação se dará em meio virtual através 
da inserção do Plano de Segurança no site PRO PIAUÍ, link propiaui.pi.gov.br. 

 

No protocolo da indústria da construção civil, as ações a serem adotadas pelas empresas 
incluem, entre outras, sinalização  na entrada da obra e em pontos estratégicos para manter 
as pessoas distanciadas; disponibilização lavatório/pia com água e sabão ou sabonete 



líquido, e/ou álcool a 70% na entrada, no refeitório, nos vestuários e nos alojamentos; 
restringir a entrada e circulação de pessoas que não trabalham no canteiro de obras e, se 
necessário, diminuir seu tempo de permanência; redefinição no uso dos elevadores para 
evitar aglomeração. 

No comércio atacadista da construção civil, os empresários devem dar preferência às 
vendas on-line através de mostruários e catálogos eletrônicos; agendar o atendimento 
presencial a clientes; disponibilizar tapete sanitizante na entrada do depósito de 
mercadorias. 

Ainda nesse ramo, as empresas precisam controlar o acesso às instalações, desde a 
entrada, com marcações no chão; fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
adequados para a atividade exercida e em quantidade suficiente e orientar aos clientes a 
evitar aglomerações e longa permanência na empresa, entre outros protocolos. 

O comércio varejista da construção civil deve evitar contato físico com clientes e outros 
funcionários; reforçar a higienização e desinfecção das superfícies, ambiente, 
equipamentos e instrumentos na área de atendimento; instalação barreiras nos caixas a 
fim de reduzir o contato com o cliente;  organizar as filas nos balcões de caixa de modo 
a manter distância mínima de segurança de 2 metros entre os clientes, entre outras 
medidas. 

Governo lançará projeto para ajudar 25 mil 
piauienses que não receberam auxílio 
emergencial 

 
‘O Governo do Estado lançará um projeto para ajudar cerca de 25 mil pessoas de baixa 
renda no Piauí que não receberam auxílio-emergencial do Governo Federal e não recebem 
Bolsa Família. O projeto começou a ser elaborado nesta sexta-feira (03), durante reunião 
por videoconferência entre o governador Wellington Dias, a vice-governadora Regina 



Sousa e gestores da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos (Sasc), 
Defesa Civil e Agência de Fomento. 

Segundo Regina Sousa, a Sasc realizará uma busca ativa no estado para localizar essas 
pessoas. Até o momento, a Sasc já tem 11,5 mil cadastradas. “Precisamos de uma solução 
para agora e não podemos esperar pelo Governo Federal. Os governantes estão discutindo 
renda básica permanente, mas a situação ocasionada pela pandemia exige uma renda 
emergencial. Com esse projeto poderemos chegar a muitas famílias que se encontram na 
extrema pobreza”, disse a vice-governadora. 

De imediato, será feito o fornecimento de cestas de alimentos e kits de higiene. Além 
disso, é possível a viabilização de uma renda para as famílias. “Para a renda emergencial, 
precisamos do cadastro das famílias por município, além de uma avaliação para saber as 
suas aptidões, a fim de fornecer o financiamento para que pelo menos uma pessoa da 
família trabalhe por conta própria”, explicou Wellington Dias. 

Governo publica protocolos específicos para 
reabertura de quatro setores 
O Governo do Piauí publicou, no Diário Oficial do Estado, os decretos relativos aos protocolos 
específicos com medidas de prevenção e controle da disseminação da Covid-19 para quatro 
setores que poderão reabrir. A partir de segunda-feira (06), poderão funcionar, atendendo às 
condições dos protocolos específicos e o protocolo geral de recomendações higiênico e 
sanitárias, os setores de saúde animal, saúde humana, cadeia de serviços automotivos e 
construção civil. 

 No setor de saúde animal poderão funcionar as clínicas e consultórios veterinários. Já no de 
saúde humana serão permitidos o atendimento em Consultórios e Clínicas médicas; Clínicas e 
Consultórios de Odontologia; serviços de Fisioterapia (excetuada a área estética e cosmetologia) 
e Terapia Ocupacional; serviços de Psicologia; Consultórios, Clínicas e Serviços-Escolas de 
Psicologia; serviços de Fonoaudiologia; serviços de Nutrição; atendimento em Clínica de 
Radiodiagnóstico Médico; Serviço Social. 

Para a Cadeia dos Serviços Automotivos será possível o funcionamento de Comércio e 
Reparação de Veículos Automotores, que envolve comércio de veículos automotores, 
motocicletas, de peças e acessórios, representação comercial de peças e acessórios, serviços de 
manutenção e reparação de veículos; Transporte de Passageiros, que envolve o transporte 
público municipal por ônibus ou metrô; o transporte urbano de passageiros por vans, micro-
ônibus ou equivalente, táxi, veículos com serviço por aplicativo, bem como o transporte 
intermunicipal de passageiros, incluindo o serviço convencional, alternativo, semiurbano, ou 
fretado, entre outros. 

 No setor de Construção Civil estão autorizados o funcionamento da Indústria da Construção 
Civil, que envolve construção de edifícios, obras de infraestrutura, atividades de demolição e 
preparação do terreno, perfurações e sondagens, instalações elétricas e hidráulicas, obras de 
acabamento, montagem de estruturas temporárias, administração de obras, entre outras 
atividades referentes à construção; da Indústria de Transformação de Materiais, que envolve 
atividades de fabricação (madeira, material plástico, vidro, concreto, cerâmica, estrutura 
metálica, minerais não metálicos e produtos diversos à utilizados em obras e construções), 



manutenção e instalação de máquinas; da Indústria de Transformação de Máquinas, que 
envolve instalação de máquinas e equipamentos, reparação, instrumentos e materiais para uso 
médico. 

 

 Para o iniciar o funcionamento, o estabelecimento é obrigado a apresentar o Plano de 
Segurança Sanitária e Contenção da Covid-19, na modalidade simplificada ou ampliada 
conforme a dimensão do estabelecimento. A apresentação se dará em meio virtual através da 
inserção do Plano de Segurança no site PRO PIAUÍ, link propiaui.pi.gov.br. 

 O funcionamento das atividades incluídas no decreto obedece à estratégia adotada pelo Pacto 
Pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 PRO PIAUÍ, podendo ser revista segundo as 
necessidades de contenção da Covid-19. 

 


