
 

 

 

 

 

 

 
 
O Piauí registrou 1.279 casos de pacientes infectados e 25 mortes pelo novo coronavírus nas 
últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde na noite desta 
quinta-feira (30). 
 
As nove mulheres que faleceram recentemente são de Campo Maior (64 e 65 anos), Picos (64 
anos), Piripiri (89 anos), Porto (65 anos) e Teresina (62, 79, 87 e 89 anos).  
 
Já os 16 homens são das cidades de Água Branca  (56 e 82 anos), Amarante  (64 anos), Barras 
(69 anos), Elesbão Veloso (73 anos), Esperantina (88 anos), Joaquim Pires ( 90 anos), Matias 
Olímpio (57 anos), Miguel Alves (77 anos), Teresina (47, 54, 55 e três pacientes de 84 anos) e 
Uruçuí (73 anos).  
 
Segundo o boletim, dos 1.279 casos confirmados da doença, 695 são mulheres e 584 homens, 
com idades que variam de sete meses a 95 anos.  



 
 Nenhum município novo entrou na lista daqueles com casos confirmados, permanecendo em 
220 o número de cidades atingidas pela pandemia, o que representa 98,02% do território 
piauiense.  
 
Apenas quatro municípios não tiveram casos registrados de Covid-19 até agora: Arraial, 
Canavieira, Jardim do Mulato e João Costa. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimeto à Covid-19, há 781 ocupados, 
sendo 463 leitos clínicos, 299 UTIs e 19 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 2.187 
e as altas do dia, 31. 
 
Agora, são 51.477 casos confirmados e 1.329 óbitos distribuídos entre 125 municípios. Deste 
total, morreram 774 homens e 555 mulheres. 

 
Pesquisadores da Uespi apontam impactos da 
pandemia na economia do estado 
O Grupo de Pesquisa Estado, Direito e Sociedade: Direito e Desenvolvimento Econômico 
desenvolveu um estudo sobre os Impactos da Pandemia do Coronavírus nas atividades 
econômicas do Piauí. O trabalho busca oferecer à gestão pública do Estado do Piauí um 
panorama do quadro econômico atual. 

No trabalho, os pesquisadores trabalharam indicadores como 
a empregabilidade (admissões e demissões), identificação dos setores econômicos mais 
afetados, algumas dificuldades e circunstâncias das empresas e indicadores relativos à 
própria arrecadação. Nesse contexto, a pesquisa mostra que o Piauí apresenta-se como o 
sétimo menor PIB do Brasil, somando um total de R$ 45.359 milhões (IBGE,2017). 
Segundo estudo econômico do Santander, projeta-se para o estado uma queda de 1% em 
2020 neste indicativo. 

Ao longo do relatório são estruturados dados obtidos junto ao Ministério da 
Economia/Secretaria de Trabalho (Caged), com informações acerca dos impactos da 
pandemia do coronavírus no número de empregados nas principais cidades piauienses e 
tendo em conta os principais setores. O coordenador da pesquisa, professor Willame 
Mazza, afirma que dessa forma será possível verificar e identificar as fragilidades do 
Estado do Piauí diante da pandemia e contribuir para medidas apropriadas para revertê-
las. 

Gráficos indicam taxas de desemprego e as áreas mais afetadas durante o período de 
pandemia. “Neste período, verificamos uma queda no faturamento principalmente em 
setores como varejo, combustível e indústria, mormente nos meses de maio e abril, que 
também foram os piores meses para a arrecadação, na qual teve uma queda de 39,97% 
em abril e 25,02% em maio, em relação a 2019, sendo que nos outros meses, até junho, 
teve um saldo positivo. Em março observamos que as micro e pequenas empresas 
sofreram uma queda nas vendas de 74% e no faturamento de 86%”, destaca o professor. 



Estão participando da pesquisa também estudantes e egressos dos cursos de Direito da 
Uespi e Ciências Econômicas da Universidade Federal do Piauí (UFPI). O Wesllen 
Souza, do curso de Direito, afirma que sempre está envolvido em projetos de pesquisa e 
esse em específico contribui bastante tanto na sua graduação quanto socialmente. 
“Participar de produções como essa abre muitos caminhos, tanto para quem quer seguir 
carreira acadêmica como para quem quer ir para o campo. Essa pesquisa traz discussões 
e soluções sobre as relações entre os pontos sociais e econômicos que todos os estados 

precisam ter e o Piauí não poderia ficar de fora”, diz. 

De acordo com os dados colhidos, os pesquisadores concluíram que existe uma 
necessidade de políticas públicas dentro da econômica e social por parte do Estado, para 
minimizar os efeitos da crise econômica, assim como o controle da pandemia a fim de 
conter a crise sanitária, principal causa da estagnação econômica. Assim, é essencial 
recursos da União para os Estados, como também medidas de gastos e políticas tributárias 



para controlar os impactos da pandemia e a pesquisa vem como um dos caminhos para 
isso. 

 

Seduc e Sinte discutem retorno às aulas 
presenciais 

 
O secretário de Estado da Educação, Ellen Gera Moura, reuniu-se, na manhã desta quinta-
feira (30), com a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinte-PI) para 
debater o protocolo de retorno às aulas presenciais e a implementação do programa 
Educar Piauí. Nesse momento de pandemia, as instituições buscam alinhar forças para 
garantir o retorno seguro de professores e alunos às salas de aula. 

Presentes à reunião a estavam a presidente do Sinte-PI, Paulina Almeida, e o presidente 
da CUT-PI, Paulo Bezerra, tratando do regime de aulas não presenciais, o sistema remoto 
implantado pela Secretaria de Estado da Educação por conta da pandemia de Covid-19 e 
trabalhando o protocolo de retomada das aulas presenciais quando possível. 

“É importante destacar que a Seduc vem preparando esse planejamento olhando para o 
lado principal que é proteção da vida e da saúde daqueles que fazem a rede estadual de 
educação. Tratando do protocolo de retomada das aulas presenciais, convidamos o Sinte 
para participar do nosso comitê com o objetivo de finalizar uma versão inicial para ser 
levada à consulta pública, sendo essencial a participação do Sinte na construção dessa 
proposta”, relata Ellen Gera. 



O secretário revela que está sendo realizado um trabalho intenso junto ao Comitê de 
Operações de Emergência (COE) e o governador Wellington Dias, que tomaram a decisão 
de colocar a educação para última etapa, dando tempo necessário para as escolas fazerem 
a preparação. 

“Para que haja esse retorno, tem que ser seguro. Para isso, serão adotados protocolos de 
segurança. Estamos com o comitê de crise e uma minuta está sendo finalizada para ser 
discutida com a comunidade, escolas, Conselho Estadual de Educação, Undime, os 
municípios, pois tem a questão do transporte que é uma operação complexa. Primeiro é o 
protocolo sanitário, pois devemos cuidar da vida. Depois o protocolo pedagógico, para o 
estudante recuperar a aprendizagem. Segue o protocolo de RH (recursos humanos) para 
cuidar dos profissionais e grupos de risco. Por último, o protocolo de contingência, porque 
a escola é um ambiente de aglomeração, temos que estar preparados se houver 
contaminação, nada poderá ser aleatório”, descreve Ellen Gera. 

Os protocolos serão parâmetro para todas as redes educacionais do Piauí. Só a estadual 
compreende 650 escolas, anexos, gerências regionais, polos da Uapi, centros 
especializados. Um total de 228 mil estudantes e mais os profissionais. 

Na ocasião também foi apresentado o Educar Piauí, programa de desenvolvimento 
educacional que está sendo implantado no Estado, e o Sinte foi convidado para participar 
das reuniões de desenvolvimento dos projetos do referido programa. 

“Foi uma reunião muito proveitosa e é muito importante esse diálogo entre governo e os 
representantes dos sindicatos dos trabalhadores em educação”, finaliza o secretário da 
Educação. 

 

Instituído comitê Pro Piauí de Bom Jesus 

O secretário de estado do Planejamento, Antonio Neto, coordenou hoje, 30, a abertura do 
comitê regional do programa Pro Piauí de Bom Jesus, no território da Chapada das 
Mangabeiras. O comitê Pro Piauí é responsável por coordenar as ações do programa Pacto 
de Retomada Organizada das Atividades Econômicas, e os comitês regionais farão o 



monitoramento do cumprimento do calendário de abertura e das medidas sanitárias e de 
distanciamento social exigidas pelo programa. 

Para otimizar as ações dos comitês locais, o comitê Pro Piauí utilizou a divisão vigente 
das oito regiões de saúde do estado, nomeando o comitê a partir do nome da cidade 
polo.   A cidade de Bom Jesus será o polo de referência para o monitoramento do processo 
de abertura responsável dos municípios que integram o território da Chapada das 
Mangabeiras. 

A superintendente de Estudos Econômicos e Sociais, Liége Moura, destacou que alguns 
municípios realizaram uma abertura prévia da economia e observaram um aumento dos 
casos de coronavírus. “A intenção destes comitês regionais é criar uma estrutura de 
monitoramento e fiscalização dos protocolos de abertura, cada setor possui seu respectivo 
protocolo. Então é importante alinharmos uma abertura responsável, que segue os 
protocolos, para que a saúde não se torne um ônus, que impeça a atividade econômica, 
mas um aliado na construção de uma abertura cautelosa até que surja, de fato, uma 
medicação ou vacina que nos permita voltar a normalidade plena”, disse. 

 
Segundo Jairo Júnior, diretor de Planejamento Estratégico e Territorial da Seplan, Bom 
Jesus é o terceiro comitê constituído e a expectativa é tornar o monitoramento do Pro 
Piauí mais representativo. “Está havendo gradualmente um retorno das atividades e a 
população precisa ficar atenta aos protocolos, então estes comitês irão qualificar  o 
monitoramento e a tomada de informações que serão levadas aos órgãos deliberativos, 
mas de forma representativa, com a presença de representantes dos executivos 
municipais, indicação do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, indicação da 
Sesapi, indicação do setor comercial, representação dos trabalhadores, dos CERETS”, 
afirmou. 

O PRO- Piauí define as estratégias para retomada das atividades econômicas em vários 
setores, durante o período de pandemia. O programa trata de investimentos em áreas 
sociais, e também, na economia.  O grupo é coordenado pela Secretaria de Estado do 
Planejamento (Seplan), com a participação de representantes da Secretaria de Governo 
(Segov), Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesapi), por meio da Divisão de Vigilância Sanitária; Associação Piauiense de 



Municípios (APPM), Prefeitura de Teresina, representantes dos trabalhadores e dos 
empresários e Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems-PI). 

Segundo o secretário Antonio Neto, a criação dos comitês regionais é parte integrante do 
processo de abertura responsável. “Nós queremos permitir a abertura de todas as 
atividades até setembro, outubro e, para isso, nós precisamos do cumprimento total dos 
protocolos de abertura e esses comitês regionais serão os braços e os olhos mais próximos 
da realidade local. Então nosso objetivo é trabalhar em conjunto, num esforço de 
integração e de articulação. Apesar de não possuir um papel deliberativo, ele agrega e 
conduz ao governador as informações a respeito da abertura das atividades econômicas e 
ele, se necessário for, deliberará em conformidade com a necessidade principal, que é não 
permitir a evolução dessa doença em nosso estado.” Concluiu Antonio Neto.  

Os responsáveis pela coordenação do comitê de Bom Jesus serão Anne Piauilino 
Leopoldo da Sesapi e Edizon Ribeiro, secretário de Saúde de Redenção do Gurguéia. 

 


