
 

 

 

 

 

 

 
O Piauí registrou 310 novos casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus e 18 
mortes pela doença nas últimas 24 horas,  segundo o boletim divulgado pela Secretaria 
de Estado da Saúde na noite deste domingo (19). 
 
Agora, são 39.606 casos confirmados e 1.118 óbitos distribuídos entre 113 municípios. 
Deste total, morreram  653 homens e 465 mulheres.    
 
As vítimas mais recentes são 11 pessoas do sexo masculino e sete do sexo feminino. Os 
homens que morreram são naturais de Antônio Almeida (103 anos), Batalha (66 
anos),Teresina ( 63, 65, 72, 74, 74, 79, 93 e 93 anos) e Uruçuí (60 anos). 
 
Já as mulheres são de Barras (76 anos) e Teresina ( 61, 64, 72, 76, 80 e 92 anos). Apenas 
os homens de 60, 65 e 79 anos não possuíam comorbidades.  
 
Segundo o boletim, dos 310 casos confirmados da doença, 173 são mulheres e 137 
homens, com idades que variam de dois a 94 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 e Nova Santa Rita. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 883 
ocupados, sendo 567 leitos clínicos, 305 UTIs e 11 leitos de estabilização . As altas 
acumuladas somam 1.712 e as altas do dia, 50. 

 
Governo do Piauí firma convênio para operar 
Fundo de Aval para Micro e Pequenas 
Empresas 

 

A Agência de Fomento e Desenvolvimento do Estado do Piauí – Piauí Fomento, em 
parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PI), 
lança, na terça-feira (21), o Fundo de Aval para Micro e Pequenas Empresas (Fampe). 

O fundo irá facilitar o financiamento e os investimentos para micro e pequenas empresas 
no Piauí na retomada das atividades econômicas devido a pandemia da Covid-19.O 
Fampe atende aos pequenos negócios dos setores de comércio, indústria, serviços e 
agroindústria. 

“As pequenas empresas estão tendo dificuldades de oferecer garantias aos financiamentos 
concedidos pela Piauí Fomento, principalmente no Fundo Geral de Turismo, que é um 
recurso que recebemos do Ministério do Turismo para apoiar os pequenos negócios nesse 
setor representado por pousadas, hotéis, restaurantes, bares”, comenta o diretor- 
presidente da Piauí Fomento, Luiz Carlos Éverton de Farias. 



 Luís Carlos Éverton também explica que o fundo de aval vem para cobrir exatamente 
80% do valor do crédito. “Isso vai facilitar em muito a concessão desses financiamentos”, 
explicou o diretor da Piauí Fomento. 

O Sebrae vai atuar ainda propiciando orientações e consultorias para aqueles que 
pleitearem financiamento na Piauí Fomento. 

 

 


