
 

 

 

 

 

 

 
O Piauí registrou 1.511 novos casos de pacientes infectados pela Covid-19 e 18 mortes 
pela doença nas últimas 24 horas,  segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado 
da Saúde na noite desta sexta-feira (17). Agora, são 1083 óbitos distribuídos em 110 
municípios. 
 
As vítimas são 11 pessoas do sexo masculino e sete do sexo feminino. Os homens que 
morreram são naturais de Água Branca (79 anos), Alvorada do Gurguéia (93 anos), Barras 
(91 anos), Nossa Senhora de Nazaré (90 anos) Parnaíba (71 anos) e Teresina ( 46, 77, 77, 
80, 82 e 83 anos).  
 
Já as mulheres são Barro Duro (92 anos), Teresina ( 55, 70, 72, 78 e 84 anos) e Uruçuí 
(82 anos).  Apenas a mulher de 55 anos não possuía comorbidades.  
 
Segundo o boletim, dos 1511 casos confirmados da doença, 835 são mulheres e 676 
homens, com idades que variam de dois meses a 89 anos. 
 
O número de  cidades piauienses atingidas pela pandemia permanece 216. Os municípios 
que não tiveram casos registrados de Covid-19 até agora são Arraial, Canavieira, 



Cristalândia, Francisco Macedo, Jardim do Mulato, João Costa, Nova Santa Rita e Riacho 
Frio. 
 
No total, o Piauí tem 38 568 casos confirmados e 1083  mortes em decorrência do novo 
coronavirus. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 883 
ocupados, sendo 554 leitos clínicos, 309 UTIs e 20 leitos de estabilização . As altas 
acumuladas somam 1.621 e as altas do dia, 32. 

 
Governo divulga novo calendário com o 
retorno das atividades econômicas 
O Governo do Estado disponibiliza novo calendário para o retorno das atividades, nesta 
sexta-feira (17), depois de pactuados com os setores de shopping center, bares e 
restaurantes. O retorno acontecerá de forma gradual e setorizada, levando em 
consideração o risco epidemiológico e a adesão das empresas e prestadores de serviços a 
todas as medidas sanitárias preconizadas pelos protocolos. 

 
O setor de shopping center está programado para reabrir em 03 de agosto, exceto para 
alimentação e bares, que reabrem em 17 de agosto. Em 08 de setembro serão permitidos 
shows, eventos, retorno às praias e setor turístico em geral. O setor de educação 
permanece como o último do segmento, em 22 de setembro.  O novo calendário está 
alinhado com a prefeitura de Teresina, que também vai manter as mesmas datas para os 
segmentos. 



Segundo o secretário de Estado do Planejamento, Antonio Neto, a partir daí é esperado 
um decréscimo cada vez maior do número indicador do risco epidemiológico, com a 
diminuição de contágio e, consequentemente, da ocupação dos leitos de UTI. “Será uma 
abertura gradual para retomar as atividades, lembrando que tudo isso só irá acontecer se 
tivermos um controle eficaz e seguro da propagação do vírus, de tal forma que possamos 
ter segurança que o retorno das atividades econômicas esteja em consonância com a saúde 
das pessoas evitando-se a contaminação e a propagação da covid-19", explicou. 

Na retomada da abertura, o secretário destacou a importância do monitoramento e 
orientação em relação aos setores que estão abrindo. “A população precisa conhecer as 
regras do protocolo, apoiar todas as regras sanitárias, disseminar a informação, para que 
não haja regressão. Não havendo aumento do número de casos, nós poderemos seguir o 
calendário e abrir outros setores”, disse o secretário.  

Antonio Neto também frisou a necessidade de acompanhamento à população pelos 
Conselhos Territoriais, através dos agentes de desenvolvimento territorial, instrumentos 
imprescindíveis nesse processo. “Gostaria de orientar, segundo o Pró Piauí, que os 
Conselhos Territoriais, juntamente com os agentes, devem organizar comitês do Pró Piauí 

em cada uma das regiões, para juntamente com o Ministério Público, Ministério Público 
do Trabalho, Prefeituras Municipais, Câmaras Municipais, Secretarias Municipais de 
Saúde e Vigilâncias Municipais possam, em conjunto, fazer todo o mapeamento para 
acompanhamento e orientação da execução das medidas preventivas”, concluiu. 

Seguem as datas para os setores específicos: 

GRUPO I - DATA 06/JULHO 

·         CONSTRUÇÃO CIVIL E INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 
CORRELATA 

·         INDÚSTRIA TRANSFORMAÇÃO - FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E AUTOMOTORES 



GRUPO I - DATA 13/JULHO 

·         AGROINDÚSTRIA 

·         INDÚSTRIA EXTATIVA - LIGADA A CONSTRUÇÃO 

GRUPO I - DATA 20/JULHO 

·         QUIMICO, MÉDICO E FARMACÊUTICO 

·         COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MÓVEIS E 
ELETRODOMÉSTICOS 

·         GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS 
GASOSOS 

GRUPO I - DATA 27/JULHO 

·         TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADOS E ACESSÓRIOS PESSOAIS 

·         COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PAPELARIA, MATERIAIS 
DE ESCRITÓRIO E PUBLICAÇÕES 

·         ATIVIDADES RELIGIOSAS 

·         ATIVIDADES FÍSICAS AO AR LIVRE EM PARQUES E ESPAÇOS 
PÚBLICOS, EXCETO ATIVIDADES EM GRUPO 

GRUPO II - DATA 03/AGO 

·         SHOPPING 

·         ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 

GRUPO II - DATA 10/AGO 

·         ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS 
RELACIONADOS 

·         ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL 

·         INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

·         CLÍNICAS DE ESTÉTICA E SIMILARES CABELEIREIROS E OUTRAS 
ATIVIDADES DE TRATAMENTO DE BELEZA 

GRUPO II - DATA 17/AGO 

·         HOTÉIS E SIMILARES SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS - 
RESTAURANTES E BARES (INCLUSIVE EM SHOPPING CENTERS) AGÊNCIAS 

DE VIAGENS E SERVIÇOS DE TURISMO 

GRUPO II - DATA 24/AGO 

·         ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAIS, 
EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS, SINDICAIS, DEFESA E DIREITOS SOCIAIS 



GRUPO III - DATA 08/SET 

·         ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 

·         SERVIÇOS DOMÉSTICOS 

GRUPO III - DATA 22/SET 

EDUCAÇÃO 

 

Hospital Regional Manoel de Sousa Santos 
assegura atendimento e segurança a pacientes 
em Bom Jesus 

 

O Hospital Regional Manoel de Sousa Santos, localizado em Bom Jesus, foi uma das 
unidades da rede estadual de saúde que passou por adaptações dentro de sua organização 
interna para garantir atendimento para paciente Covid e não Covi. O hospital foi dividido 
em dois setores, um para pacientes suspeitos ou confirmados com a Covid-19 e outro para 
pacientes com outras enfermidades. A medida garante que os pacientes não tenham 
contatos, assegurando a segurança de todos. 

O diretor da unidade, Helder Meneses, explica que todas as adaptações feitas permitiram 
que o hospital garantisse o atendimento para todos os pacientes que precisem do serviço. 



“O nosso hospital está localizado no extremo sul do estado e atende a cerca de 23 
municípios. Neste momento de pandemia, tivemos essa adaptação do isolamento de um 
setor para os casos de Covid-19, que conta com uma sala de atendimento; oito leitos 
clínicos e dois de estabilização e o espaço não Covid para os demais pacientes”, explica. 

O diretor aponta ainda que, devido à organização efetuada no hospital para a dinâmica 
atual, a equipe da unidade conseguiu assegurar com que não haja o contato de pacientes 
Covid e não Covid, sendo que cada tipo de paciente possui sua própria área para 
atendimento, com profissionais diferentes, equipamentos próprios e espaços separados. 

O hospital se prepara ainda para iniciar o funcionamento de dez leitos de UTI que irão 
atender a população da região. “Nós já estamos nas etapas finais de instalação das UTIs 
e logo teremos dez desses leitos prontos para atender a nossa população quando 
necessário”, adianta Helder Meneses. 

Governo decreta medidas restritivas para o 
fim de semana 

 

O Governo do Piauí decretou medidas mais restritivas para este sábado (18) e domingo 
(19). As medidas visam à contenção da Covid-19 no estado. 

Confira o decreto que determina as medidas. 

No sábado e domingo (18 e 19), poderão funcionar somente: 

– farmácias e drogarias; 

– serviços de saúde; 

– imprensa; 

– serviços de segurança e vigilância; 

– serviços de delivery exclusivamente para alimentação; 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DOE-Decreto-n%C2%BA-19.100-Isolamento-1.pdf


– serviços de autoatendimento bancário; 

– borracharias, postos de combustíveis e pontos de alimentação localizados nas rodovias, 
inclusive nos trechos urbanos, e serviços de transporte de cargas; 

– atividades agrícolas e agroindustriais, incluindo colheita, ordenha, armazenagem e 
secagem, entre outras atividades sob risco de perecimento. 

-estabelecimentos que funcionem operando fornos, em turnos ininterruptos de 24 horas, 
durante todos os dias da semana. 

-atividades de obras de infraestrutura de transportes e para a produção de energia 
realizadas em parques situados na zona rural. 

Serviços Públicos 

Os serviços públicos tais como energia elétrica, saneamento básico, funerários, segurança 
pública, telecomunicações e radiodifusão, deverão funcionar entre os dias 18 e 19 de julho 
respeitando as determinações sanitárias expedidas para a contenção do novo coronavírus, 
inclusive quanto aos atendimentos emergenciais. 

Transportes 

Ficarão suspensos, nos dias 18 e 19 de julho, os serviços de transporte intermunicipal de 
passageiros na modalidade rodoviário, classificados como serviço convencional, 
alternativo, semiurbano ou fretado. 

Fica ressalvado da suspensão, o serviço de transporte intermunicipal fretado de pacientes 
para realização de serviços de saúde. 

O descumprimento da suspensão determinada sujeitará o infrator à penalidade de retenção 
do veículo pelo período que durar a suspensão. 

Fiscalização 

Os órgãos envolvidos na fiscalização deverão solicitar a colaboração da Polícia Federal, 
Polícia Rodoviária Federal e da Guarda Municipal de Teresina e devem reforçar a 
fiscalização em relação às aglomerações de pessoas ou consumo de bebidas em locais 
públicos e direção sob efeito de bebida alcoólica. 

Outros 

Os pontos de alimentação localizados nas rodovias destinam-se exclusivamente para 
atendimento de motoristas em trânsito. 

Nos escritórios vinculados às transportadoras só funcionarão as atividades indispensáveis 
ao transporte de cargas, carga e recarga. 

Nenhuma atividade ou estabelecimento poderá funcionar desrespeitando as medidas 
sanitárias de combate à Covid-19. 

 


