
 

 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 1006 casos confirmados e sete óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite desta quarta-feira (9). 
 
Dos 1006 casos confirmados da doença, 563 são mulheres e 443 homens, com idades que 
variam de oito meses a 92 anos. 
 
Três mulheres e quatro homens não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram 
de Teresina (55, 86 e 88 anos). Já os homens eram das cidades de Lagoa do Sítio (65 
anos), São Gonçalo do Gurguéia (76) e Teresina (60 e 88 anos). 
 
Canavieira registrou os primeiros quatro casos do novo coronavírus. Com isso, os 224 
municípios do estado foram atingidos pela pandemia.  
 



O Piauí possui 84.508 casos  confirmados do novo coronavírus e 1.931 óbitos registrados 
pela doença, em 166 municípios. Deste total, morreram 1.110 homens e 821 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 537 
ocupados, sendo 326 leitos clínicos, 207 UTIs e 4 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 3.842 até o dia nove de setembro. 
 
A Sesapi estima que 82.040 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
PRO Social beneficiará cerca de 15 mil 
famílias em situação de vulnerabilidade 

 

O governador Wellington Dias se reuniu, nesta quarta-feira (9), por videoconferência, 
com a vice-governadora, Regina Sousa, e gestores envolvidos no PRO Social, programa 
que está dentro do PRO Piauí, para discutir as estratégias e ações prioritárias para 
diminuição dos efeitos da Covid-19 e enfrentamento da crise socioeconômica no âmbito 
social. 

O PRO Social pretende investir, até 2022, R$ 140 milhões em programas de proteção das 
pessoas em situação de vulnerabilidade. O plano de ações estratégicas visa a proteção e 
inclusão produtiva das pessoas em situação de vulnerabilidade social com atuação em 
cinco eixos. 



O primeiro eixo trata da promoção da segurança alimentar e sanitária para as populações 
socialmente vulneráveis do estado do Piauí; o segundo eixo irá fomentar economicamente 
pequenos empreendedores ou projetos que possam gerar renda; o terceiro eixo trata da 
ampliação da oferta de trabalho; o quarto eixo trabalhará a oferta de oportunidades de 
estágio remunerado, concessão de bolsas de estudo, pesquisa e extensão para estudantes 
de instituições públicas de ensino; e o quinto eixo, que irá garantir acesso à documentação 
para as famílias em situação de vulnerabilidade. 

Cerca de 15 mil famílias serão atendidas com as ações contidas no plano estratégico, 
como a melhoria habitacional, garantia de acesso à água portável, à documentação cidadã 
e inclusão em programas sociais. O PRO Social prevê ainda pelo menos 40 mil pessoas 
atendidas com ações de inclusão produtiva, acesso ao crédito e geração de renda. 

“Fizemos um projeto focando no que consideramos o marco civilizatório da cidadania: 
comida, água, moradia, documentação e inclusão produtiva, com envolvimento de onze 
órgãos, que além de continuar realizando suas ações, estarão colaborando nesse projeto. 
Foi nesse sentido que desenvolvemos essas ações, tendo um olhar especial às pessoas que 
não estão inseridas em programas sociais e precisam muito de assistência, para isso 
retomaremos a busca ativa dessas pessoas em vulnerabilidade”, explicou Regina Sousa, 
que está à frente do PRO Social. 

Wellington Dias propôs a inclusão da educação dentro das ações estratégicas elaboradas. 
“Ainda temos uma parcela da população em situação de extrema vulnerabilidade, que 
depende de auxílios e o principal objetivo do PRO Piauí, dentro da particularidade do 
PRO Social, é ter um olhar para aproximadamente de onze a 15 mil famílias piauienses, 
que são os chamados invisíveis, pessoas que vivem em situação de rua e que precisam de 
um apoio para alimentação, solução que alguns programas sociais podem resolver como 
água potável, moradia e renda. É isso que queremos com o PRO Social: chegar até essas 
pessoas, integrando várias áreas, como a educação, e garantir cidadania a pessoas 
consideradas invisíveis e outras que são dependentes de transferência de renda”, ressaltou 
o governador. 

Participaram  da reunião gestores das Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), do 
Planejamento (Seplan), da Assistência Social e Cidadania (Sasc), da Agricultura Familiar 
(SAF), Defesa Civil,  Defensoria Pública, Instituto de Águas e Esgotos do Piauí (Iaepi), 
Instituto De Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí (Emater), Agência de 
Desenvolvimento Habitacional (ADH), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Piauí (Fapepi), Coordenadoria de Mulheres, Coordenadoria de Irrigação e Agência de 
Fomento. 

Pesquisa revela bons resultados do Projeto 
Viva o Semiárido no Piauí 
Os beneficiários do Projeto Viva o Semiárido, executado pela Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar (SAF) e pelo Fundo de Desenvolvimento da Agricultura Familiar 
(Fida), participaram de uma pesquisa virtual realizada no mês de junho. Cerca de 1.500 
beneficiários responderam ao questionário virtual. 



Segundo o coordenador do projeto no Piauí, Francisco das Chagas Ribeiro Filho (Chicão), 
após a análise e balanço, os resultados foram muito favoráveis e destaca três pontos 
principais:  acompanhamento técnico, a geração de renda e a inovação tecnológica. “É do 
conhecimento de todos que a implantação dos projetos é acompanhada por assessoria 
técnica, e como também eles  são voltados para geração de renda. Muitas famílias já estão 
experimentando os resultados econômicos das ações que foram e estão sendo 

desenvolvidas pelo Projeto Viva o Semiárido, que vai deixando este legado, que é também 
de fortalecimento das organizações, já que todos os projetos  são vinculados a associações 
ou cooperativas”, ressaltou Chicão. 

 

A beneficiária do Projeto Viva o Semiárido em São José dos Cocos, Maria do Perpétuo 
Socorro, conhecida como Preta, viu como positiva a aplicação da pesquisa de forma on-
line, desenvolvida na comunidade com o acompanhamento do PVSA, onde a equipe do 
PVSA pôde acompanhar por meio de um formulário enviado pela internet. “Achei de 
fácil acesso, pois até mesmo aqueles que não têm grande habilidade, conseguiram 
responder com facilidade. Considero uma atividade positiva, pois toda forma de avaliação 
do desempenho das práticas é muito positiva e significativa para que a partir daí possa 
dar continuidade ou melhorar a sua prática metodológica”, concluiu Preta. 

Segundo a consultora em Monitoramento e Avaliação do PVSA, Andrea Simone, a 
pesquisa de resultados teve como objetivo verificar as mudanças ocorridas na vida dos 
beneficiários a partir da implantação do Viva o Semiárido, bem como mensurar os 
indicadores do projeto. ”O marco lógico é um quadro de indicadores dos projetos Fida, 
que vamos monitorando durante toda a implantação. A pesquisa foi realizada no mês de 
junho deste ano, de forma virtual, por um link com um questionário que foi enviado aos 
beneficiários por meio das unidades regionais e das empresas de assistência técnica, que 
prestam serviços e têm contatos direto dos beneficiários”, completa Andrea. 

Resultados 

Segundo a consultora, foram 1.417 formulários on-line válidos entre os cinco territórios 
de abrangência: Vale do Sambito, Vale do Rio Guaribas, Vale do Rio Canindé, Serra da 
Capivara e Chapada Vale do Rio Itaim. Desse total, 45% foram respondidos por mulheres 



e 55% por homens, e para 90% dos respondentes houve aumento na produção; 95% deles 
adotaram novos insumos e novas tecnologias a partir do projeto (reuso de água, irrigação, 
forragem, sementes e mudas de boa qualidade, animais de boa qualidade); e para 75% 
deles a renda aumentou devido ao aumento da produção, bem como houve uma melhoria 
no consumo alimentar das famílias. Quanto ao aspecto social, abordado na pesquisa, 
houve uma maior participação de mulheres e jovens na vida na comunidade. 

A pesquisa também avaliou sobre os impactos da Covid-19 nas comunidades, e para as 
pessoas que responderam ao questionário, houve uma redução na venda dos produtos, 
principalmente  por causa do isolamento social, e 70% dos entrevistados revelaram que 
já tiveram acesso ao auxilio emergencial do governo federal. 

O Projeto Viva o Semiárido está no penúltimo ano de execução e a próxima avaliação 
será sobre o impacto do PVSA na vida dos beneficiários. 

Novo Decreto define retomada de 
estabelecimentos com atividades físicas e 
culturais 

 
 
O Governo do Piauí publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), o Decreto nº 
19.187/2020, que estabelece os protocolos específicos com medidas de prevenção e 
controle da disseminação da Covid-19, para os setores de entretenimento, cultura e arte; 
atividades físicas; entretenimento, cultura e meio ambiente. Os empreendimentos nestes 



setores ficam autorizados a funcionar, mediante cumprimento das regras estabelecidas, 
observando também o protocolo geral de recomendações higienicossanitárias. 

No campo das atividades físicas (academias, atividades esportivas, lazer e recreação) está 
proibida a presença de público expectador. Nas atividades ao ar livre a orientação é 
preferir espaços com pouca movimentação, de forma a garantir o distanciamento mínimo 
de dois metros. No ciclismo, a distância deve ser de 20 metros. O protocolo recomenda 
ainda evitar caminhada ou corrida com outras pessoas e manter os cabelos presos durante 
a atividade física. 

Quanto a treinamentos e competições envolvendo times em clubes, estádios, quadras ou 
locais de esportes coletivos, recomenda-se evitar uso de transporte coletivo. Se necessário 
o uso de ônibus, o veículo deve ser higienizado a cada 24 horas. Os treinos devem 
acontecer com grupos separados e horários agendados evitando contato entre atletas de 
agremiações distintas. As comissões técnicas precisam usar máscara durante todo o 
evento e os atletas não devem ir para casa trajando o uniforme de treino. 

As academias devem dispor de tapete sanitizante na entrada e termômetro infravermelho 
para aferição de temperatura dos alunos. Os equipamentos devem estar a uma distância 
mínima de dois metros. A preferência é por atendimento agendado e com intervalos para 
limpeza e desinfecção do espaço. 

As atividades artísticas, criativas ou espetáculos, serão retomadas para eventos em teatros, 
cinemas, circos, casas de shows e espetáculos e espaços de eventos em ambientes abertos 
e semiabertos. O público máximo permitido é de cem pessoas. Na modalidade drive in, 
onde o espectador assiste a apresentação de dentro do carro, o limite é de mil pessoas e 
250 veículos (quatro pessoas por veículo). 

O protocolo prevê controle de acesso às instalações com sinalização para indicar o 
percurso de trabalhadores e clientes, de forma a manter o distanciamento mínimo de dois 
metros. Os artistas deverão ter acesso separado ao ambiente, evitando contato com o 
público. É obrigatória a inclusão de tapete sanitizante na entrada dos visitantes e 
oferecimento de equipamentos de proteção individual para todos que estiverem 
trabalhando. Palcos, camarins, instrumentos musicais e cabeamentos devem ser 
higienizados após o término de cada apresentação. 

Os estabelecimentos devem priorizar a venda de ingressos pela internet, evitar catracas e 
formação de filas na entrada. Apenas 40% dos assentos disponíveis poderão ser ocupados, 
sendo os demais isolados. Eventos artísticos em ambientes fechados continuam proibidos. 

O mesmo decreto também define o regramento para abertura de atividades ligadas ao 
patrimônio cultural e ambiental, como praias, parques, clubes, balneários, museus, 
bibliotecas e zoológicos. Entre outras exigências, consta a obrigação de fixar cartazes e 
outros materiais informativos, alertando visitantes e trabalhadores sobre a proibição de 
entrada de pessoas com sintomas de síndromes gripais, medidas preventivas, entre outros. 

Antes de retomar a atividade, cada estabelecimento precisa apresentar o seu próprio plano 
de segurança sanitária e contenção da Covid-19, por meio do site do PRO Piauí 
(www.propiaui.pi.gov.br). 

 


