
 

 

 

 

 

 

O Piauí registrou 1539 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 desta terça-feira (21). 
 
Agora, são 41.815  casos confirmados e 1.158 óbitos distribuídos entre 114 municípios. 
Deste total, morreram  670 homens e 488 mulheres. 
 
Entre as nove mulheres que faleceram recentemente uma era de Miguel Alves (76 anos) 
e oito de Teresina (53, 64, 66, 70, 77, 78, 81 e 84 anos). 
 
Já os nove homens são das cidades de  José de Freitas  (44 e 89 anos), Monte Alegre (47 
anos), Piracuruca (60 anos) e Teresina ( 51, 58, 59, 78 e 90 anos).  
 
Apenas quatro, das 18 vítimas da doença, não possuíam comorbidades.  
 
Segundo o boletim, dos 1.539 casos confirmados da doença, 806 são mulheres e 733 
homens, com idades que variam de dois meses a 97 anos. 



 
O número de  cidades piauienses atingidas pela pandemia passou para 217 (96,88%).O 
município de Francisco Macêdo entrou na lista de casos positivos. Os municípios que não 
tiveram casos registrados de Covid-19 até agora são Arraial, Canavieira, Cristalândia,, 
Jardim do Mulato, João Costa, Nova Santa Rita e Riacho Frio. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimeto o à Covid-19, há 893 
ocupados, sendo 578 leitos clínicos, 295 UTIs e 20 leitos de estabilização . As altas 
acumuladas somam 1.789 e as altas do dia, 43. 

 
Governo do Piauí investirá R$ 230 milhões 
em obras de saúde até 2022 
 

 

 

O Governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), pretende 
investir R$ 230 milhões em obras até o ano de 2022. O investimento será em melhoria da 
estrutura, equipamentos e tecnologia da informação nas unidades de saúde de norte a sul 
do Piauí. Nos primeiros meses de 2020, o governo garantiu a ampliação de leitos de UTI, 
clínicos e de estabilização para melhoria do atendimento de pacientes com a Covid-19. 

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, o número de leitos de 
UTI na rede de saúde estadual foi ampliado para 225, com leitos exclusivos para o 



atendimento das áreas Covid. “ Os investimentos permitiram que no Piauí não tivesse o 
colapso do sistema de saúde que aconteceu em outros estados”, explica o gestor. 

Florentino diz ainda que o Piauí tem se estruturado para a pandemia, mas com olhos 
voltados também para o futuro. “Nossa rede de saúde vai permanecer com leitos Covid e 
leitos para atender a outras patologias da população”, enfatiza Neto. 

O secretário diz que o Plano de Investimentos em Saúde do Piauí está sendo revisado para 
que sejam investidos R$ 230 milhões em obras no restante de 2020 até o ano de 2022. 
Segundo ele, é preciso manter os hospitais do Estado cada vez mais modernos, mais 
preparados e com estrutura adequada para atendimento. “Já temos obras impactantes 
como a nova Maternidade de Teresina, o novo Hospital de Picos e a grande reforma que 
será feita no Hospital Dirceu Arcoverde, em Parnaíba, que vai transformá-lo num novo 
Heda”, diz Florentino. 

Pelo projeto da Sesapi, a estrutura física das unidades de saúde do Piauí será modernizada, 
com investimentos de mais de R$ 70 milhões na aquisição de equipamentos para dar 
continuidade ao Programa de Modernização Tecnológica dos Hospitais. 

Tecnologia 

De acordo com o secretário da Saúde, o uso da tecnologia da informação está cada vez 
mais necessário no dia a dia da saúde com a implantação de prontuários eletrônicos, 
controles mais eficazes de custo, de frequência e da qualidade do tratamento em todo o 
Piauí. 

O gestor explica que o Estado tem um orçamento de R$ 70 milhões para essa 
modernização, principalmente para facilitar o compartilhamento de decisões entre os 
profissionais de saúde. “A ideia é possibilitar que médicos em vários locais possam estar 
debruçados no tratamento de um paciente, ouvindo opiniões de vários profissionais em 
qualquer um dos nossos hospitais e assim agilizando a tomada de decisões para salvar 
vidas”, diz Florentino. 

Governador lança Fundo de Aval para Micro 
e Pequenas Empresas 
No início da tarde desta terça-feira (21), o governador Wellington Dias participou de uma 
transmissão ao vivo pelas redes sociais para lançar o Fundo de Aval para Micro e 
Pequenas Empresas (Fampe). A iniciativa é uma parceria entre o Governo do Estado por 
meio da Agência de Fomento e Desenvolvimento do Estado do Piauí (Piauí Fomento) e 
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PI). 

“Torna-se muito relevante essa parceria para este momento que precisamos movimentar 
a economia e retomá-la. Vamos juntos dar condições aos microempresários para que eles 
possam seguir gerando trabalho e renda para os piauienses. O objetivo é fazer circular 
dinheiro na economia. Agradeço à dedicação da Piauí Fomento e do Sebrae”, disse o 
governador Wellington Dias. 

O Fampe é um fundo de aval constituído pelo Sebrae para complementar garantias nas 
operações de crédito contratadas pelos pequenos negócios junto às instituições financeiras 



conveniadas. Assim, o Sebrae entraria como uma “avalista” por meio do Fampe para 
ajudar os pequenos negócios a acessar empréstimos e financiamentos. 

O fundo se destina a pequenos negócios formalizados urbanos (Microempreendedores 
Individuais – MEI, Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP) e pequenas 
agroindústrias formalizadas conforme parâmetros da Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas. Além disso, é operacionalizado exclusivamente por instituições financeiras 
conveniadas com o Sebrae. 

 

Segundo o diretor-presidente da Piauí Fomento, Luiz Carlos Éverton de Farias, a parceria 
facilitará em muito as empresas com o financiamento de capital de giro e investimento 
neste momento de crise por conta da pandemia da Covid-19. “A Piauí Fomento firmou 
parceria com o Sebrae para utilização do Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas. 
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. 

Luís Carlos Éverton explica que o fundo de aval vem para cobrir exatamente 80% do 
valor do crédito. “Isso vai facilitar em muito a concessão desses financiamentos. Estou 
muito entusiasmando com a parceria e creio que a gente vai conseguir viabilizar muitos 
pequenos negócios no nosso estado”, explicou o diretor da Piauí Fomento. 

“É um momento especial de uma importante parceria em que o Piauí Fomento com o 
apoio do Sebrae criam novas condições para que o empreendedor tenha acessos ao 



crédito, que tem sido um gargalo nesse momento de pandemia e Sebrae chega com um 
fundo de aval para preencher essa lacuna. Quero parabenizar o Governo do Piauí pela 
celeridade e por reconhecer a importância de chegar ao empreendedor de Turismo do 
Piauí”, destacou o diretor superintendente do Sebrae Piauí, Mario Lacerda. O Sebrae vai 
atuar ainda propiciando orientações e consultorias para aqueles que pleitearem 
financiamento na Piauí Fomento. 

O presidente do Conselho do Sebrae Piauí, Freitas Neto também participou da live. “As 
micro e pequenas empresas no Piauí representam 26% do nosso PIB e 60% dos nossos 
empregos de carteira assinada. Então, percebemos da relevância desse segmento que tem 
sido atingido pela pandemia. A nossa missão é apoiar esse segmento e estar atento a todos 
esses problemas com a intenção de solucioná-los”, disse Freitas Neto. 

 


