
 

 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 911 casos confirmados e 18 óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
segunda-feira (17). 
 
Dos 911 casos confirmados da doença, 518 são mulheres e 393 homens, com idades que variam 
de três meses a 96 anos.  
 
Oito mulheres  e dez homens não resistiram às complicações do novo coronavírus. Elas eram 
naturais das cidades de Barras (90 anos), Floriano (73 anos), Jaicós (46 anos), Piripiri (90 anos) e 
Teresina (63, 64, 70 e 85 anos). Já eles eram de Altos ( 78 anos), Campo Maior (87 anos), 
Curimatá (95 anos), Esperantina (84 anos), José de Freitas (77 anos), Picos (72 anos), Piripiri (85 
anos) e Teresina (61, 67 e 73 anos ). 
 



Dos 224 municípios do estado, apenas dois não têm casos de contaminação pelo coronavírus 
(Arraial e Canavieira ). A Covid-19 está presente em 99,1% do território piauiense. 
 
O Piauí possui 67.226 casos confirmados do novo coronavírus e 1.637 óbitos registrados pela 
doença, em 148 municípios. Deste total, morreram 952 homens e 683 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 640 ocupados, 
sendo 378 leitos clínicos, 255 UTIs e 7 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 2.883 
até o dia 17 de agosto. 
 
A Sesapi estima que 64.949 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 

 
PRO Piauí cria comitê técnico voltado para 
investimento e transparência 

 
O Governo do Estado criou um comitê técnico para o Plano de Retomada Organizada 
(PRO Piauí). O grupo tem como foco os investimentos e atuará em diversas áreas, 
objetivando a transparência das ações por parte do governo estadual, bem como a 
concretização do plano e de programas voltados à educação, saúde, assistência social, 
infraestrutura e desenvolvimento econômico. Uma reunião entre o governador 
Wellington Dias e a equipe de gestores estaduais, no Palácio de Karnak, nesta segunda-
feira (17), marcou a retomada das atividades da gestão estadual e a adoção de novas 
estratégias do comitê. 



“Desde março, vivemos um novo momento por conta da pandemia. Em junho, traçamos 
um caminho voltado para a retomada organizada pactuada, que foi o PRO Piauí e, a partir 
de agora, vamos nos voltar para o desenvolvimento social e econômico. Sob a 
coordenação do secretário (da Fazenda) Rafael Fontelles, vamos ter investimentos para o 
estado integrados com os municípios e governo federal, direto com o setor privado, em 
parceria público-privado, além de garantir um lado social, com a nossa vice-governadora, 
Regina Sousa, que já acompanha essa área”, ressaltou o chefe do executivo estadual. 

Para o cumprimento desses objetivos, quatro coordenações foram criadas: a de Educação 
será liderada pelo secretário de Estado da Educação, Ellen Gera; de investimento 
privados, com o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Igor Neri; de 
parcerias Público-Privadas, com a superintendente de Parcerias e Concessões, Viviane 
Moura; e a última, será responsável pela integração de diversas áreas, comandada pelo 
diretor geral do Instituto de Terras do Piauí, Chico Lucas. 

 
 

“Vamos ter, dentro do PRO Piauí, quatro coordenações destacadas: uma relacionada à 
educação, no qual teremos o secretário Ellen Gera à frente; o presidente do Interpi, 
Francisco Lucas irá coordenar a regularização fundiária. A parte relacionada aos 
investimentos privados será coordenada pelo secretário do Desenvolvimento Igor Neri; e 
ficará com a doutora Viviane Moura, a parte de parcerias público-privado. Fiz ainda um 
contive à secretária Ariane Benigno para acompanhar essa fase da implantação do PRO 
Piauí, naquilo que são investimentos em cada município, sendo uma coordenação que terá 
uma equipe em cada território, envolvendo todas as áreas do estado. Teremos um painel 
com toda a transparência e todas as informações para o acompanhamento dos 
investimentos. Vamos ter ainda um comitê da sociedade para acompanhar todas essas 
ações. Então, estou bastante animado, vamos trabalhar muito pelo Piauí”, explicou 
Wellington Dias. 



O secretário de Educação, Ellen Gera, destacou o planejamento de trabalho na educação 
para os próximos anos. “Estamos colocando um grupo de trabalho específico para a 
aplicação que vamos realizar pelo Educar Piauí e pelo precatório do Fundef. O 
governador criou um grande time com vários setores de várias pastas, com o qual vamos 
realmente buscar, com a máxima eficiência possível, fazer chegar à comunidade 
educacional todos os benefícios que estamos colocando no nosso planejamento para 2020, 
21, 22 e 23, que é o período do PPA”, disse. 

O gestor da educação estadual acrescenta ainda que irá trabalhar em quatro eixos dentro 
do Programa Educar Piauí. “A Secretaria de Educação está trabalhando com quatro 
grandes objetivos no Educar Piauí: a elevação da proficiência dos nossos estudantes; 
combater a distorção idade-série nas nossas escolas, combatendo reprovação e abandono; 
consolidação da educação profissional no nosso estado, em parceria com outras 
instituições e um objetivo que estamos cuidando com muito carinho, que é o combate ao 
analfabetismo. Vamos trabalhar em duas grandes frentes: o analfabetismo de jovens e 
adultos e em parceria com os municípios para a alfabetização na idade certa”, pontua 
Ellen Gera. 

O secretário de Estado da Fazenda, Rafael Fontelles, reitera a importância do PRO Piauí 
no cumprimento do planejamento estadual. “O PRO Piauí é o maior programa de 
investimento da história do Piauí. Envolve tanto a parte do desenvolvimento social, 
quanto do desenvolvimento econômico e a ideia é que haja um painel de monitoramento, 
de acompanhamento e muita transparência dessas ações. Então, esse comitê técnico irá 
ajudar que a execução desse plano seja realizada no prazo estipulado, com a fonte de 
recurso apropriada para que realmente seja um grande programa de entrega de obras, 
ações e programas para a população”, afirmou o gestor. 

Piauí recebe habilitação de 19 leitos de média 
complexidade 
O Piauí inicia esta semana com mais 19 leitos de média complexidade habilitados junto 
ao Ministério da Saúde para tratamento de pacientes com Covid-19. Os leitos estão 
distribuídos por Teresina e mais sete municípios. Amarante, Bom Jesus, Canto do Buriti, 
Demerval Lobão, Esperantina, Luzilândia e Uruçuí são as demais cidades onde os leitos 
estão localizados. Esses foram construídos, estruturados e financiados pelo governo 
estadual. 

Uma portaria do Ministério da Saúde permite a habilitação desses leitos no período da 
pandemia. Esse processo permite que o Estado receba recursos que auxiliem na 
manutenção dos mesmos durante o funcionamento. 

De acordo com Joselma Oliveira, diretora de Unidade de Organização e Descentralização 
Hospitalar da Secretaria de Estado da Saúde, o governador Wellington Dias e o secretário 
de Estado da Saúde, Florentino Neto, com o auxílio de toda a equipe técnica da área 
hospitalar do Estado, viram a necessidade de ampliar o número de leitos de estabilização 
como forma de salvar vidas, e a habilitação dos mesmos é mais uma vitória para a saúde 
pública do estado conquistada neste momento de pandemia. 



“Conseguimos ampliar de 9 para 21 hospitais, totalizando um quantitativo de 45 leitos no 
Piauí de média complexidade, como forma de salvar vidas e proporcionar o acesso 
qualificado e em tempo oportuno para pacientes Covid-19, ou pacientes vítimas de um 
trauma ou outras comorbidades. Dessa forma, garantimos que ele consiga chegar a uma 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de forma estável e que possa receber um atendimento 
de maior complexidade”, destaca Joselma Oliveira. 

 

Os leitos de estabilização ou leitos de suporte ventilatório são temporários e qualificados, 
porque o paciente fica no leito por até 24 horas passando por um período de estabilização 
do seu estado de saúde até ser transportado para um leito de maior complexidade de forma 
estável e segura. “Após o período de estabilização, o paciente é transportado para um leito 
de terapia intensiva, garantindo, assim, a continuidade do seu tratamento”, diz a gestora. 

Segundo a diretora de Unidade de Organização e Descentralização Hospitalar, o Piauí já 
possuía leitos de estabilização onde o Governo do Estado, por meio da Sesapi, já 
trabalhava para estruturação e financiamento e, neste período da pandemia, houve a 
necessidade de ampliação de forma que as 11 regiões de saúde possuem leitos de 
estabilização. O Estado aguarda ainda a habilitação de mais leitos. 

Wellington reforça parceria com chineses 
para produção da vacina contra o novo 
coronavírus 
O governador Wellington Dias participou, por videoconferência, nesta segunda-feira 
(17), do lançamento da Edição Especial de Amizade China-Brasil, da Editora Nordeste, 
que contou com a presença do embaixador da China, Yang Wanming. Na oportunidade, 



o chefe do Executivo estadual aproveitou para estreitar os laços e a parceria com os 
chineses para a produção da vacina contra o novo coronavírus. 

O evento contou também com a participação de líderes da bancada federal, empresários 
e investidores. Wellington ressaltou a parceria que a China tem com o Piauí. “É um evento 
que celebra a amizade Brasil-China, no qual participaram vários líderes da região 
Nordeste e do Brasil, bem como o embaixador da China e o representante da China. O 
Piauí tem uma relação intensa de interesse bilateral: de um lado nós importamos produtos 
da China, do outro lado a China é o maior parceiro comercial do Brasil no exterior e o 
estado do Piauí se destaca com a venda de uma série de produtos e a compra de outros, 
gerando emprego e renda. Destaco ainda que a China já é o maior investidor dentro do 
Piauí, são cerca de R$ 4,5 bilhões em investimentos por meio da CGN China, que é a 
maior das geradoras de energia em regiões como Lagoa do Barro, e também com a ZTE, 
na área do Piauí Conectado, relacionado à comunicação digital”, afirmou Dias. 

 

O governador reforçou, durante o encontro, a importância de dar prioridade à produção 
de vacinação contra o novo coronavírus. Nesse sentido, está sendo articulado, com o 
Fórum dos Governadores do Nordeste e do Brasil, uma agenda com o ministro interino 
da Saúde, Eduardo Pazuello, para ter definições sobre essa etapa. 

“Queremos ampliar os negócios com a China, por isso aproveitei a oportunidade e cobrei 
a importância de uma parceria com o país, que está bem avançado nessa área de pesquisas 
para a vacina contra o coronavírus, no sentido de haver um entendimento com o Nordeste 
e com o Brasil para que tenhamos as condições de experimentar o resultado desses 
estudos em uma parceria voltada para a proteção da saúde das pessoas, garantindo as 
condições da produção de vacina no Brasil e também da sua aplicação no país, de modo 
especial no Nordeste”, frisou Wellington. 



Dias defende que o Brasil tenha um plano integrado, por ser uma fase complexa. “É 
preciso definir quem vai adquirir as vacinas; como será a testagem da eficácia; como vai 
ser o financiamento aos municípios para aplicação dessa vacina. Além de como serão as 
questões relacionadas a insumos e EPIs para apoio aos municípios; quem irá providenciar 
esses equipamentos; qual será o critério e o cronograma para aplicação da vacina”, 
pontuou o governador do Piauí. 

Há um recurso de R$ 8,6 bilhões do Fundo Nacional que deve ser criado e será destinado 
às questões ligadas à pandemia. Há a perspectiva de que a partir de outubro se tenha a 
aprovação da primeira vacina e já foram feitos os primeiros contatos com o laboratório 
americano Phaiser; laboratório estatal da China e Rússia, além do de Oxford, na 
Inglaterra. 

Busca Ativa segue atuando no estado para 
evitar expansão da Covid-19 

 
Referência internacional, o Programa Busca Ativa tem feito a diferença no combate à 
proliferação do novo coronavírus e mantém equipes em todas as regiões do Piauí, 
mantendo presença em 218 municípios. Segundo Dília Falcão, gerente da Atenção Básica 
da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) e coordenadora geral do Programa Busca Ativa, 
o objetivo de cada equipe é ir atrás, fazer o rastreamento e identificar precocemente as 
pessoas infectadas antes da evolução da doença. 

Para a coordenadora, o Governo do Estado primou pela bem da população piauiense, 
segue os padrões preconizados pela Organização Mundial da Saúde e Ministério da 



Saúde, sendo pioneiro com a implantação do Programa Busca Ativa que foi levado a todo 
o estado, com equipes multidisciplinar e profissionais dedicados. Além disso, instalou e 
ampliou o número de UTIs, fortaleceu as regionais de saúde, adquiriu respiradores. 

“O Programa Busca Ativa trabalhou com comunidades de venezuelanos, população de 
rua, população indígena, quilombolas e já disponibilizou mais de 50 mil testes para os 
municípios. Tudo para rastrear o vírus e impedir a sua proliferação”, afirma Dília, 
enfatizando que além da presença em 218 cidades, alguns municípios têm equipes extras, 
como Luzilândia, Parnaíba, Barras, Batalha, Piripiri e Picos. Nesta segunda-feira (17), a 
cidade de Floriano vai contar com equipe extra do Programa Busca Ativa. 

O programa tem reconhecimento e eficiência, no entanto, ela diz que a população precisa 
fazer sua parte e apesar da liberação de algumas atividades econômicas, os cuidados 
precisam ser redobrados. “Estamos no período de transição para tentar conseguir 
estabilidade e as pessoas precisam colaborar no sentido de manter o distanciamento, usar 
máscara e fazer a higienização das mãos. Com a abertura da atividade econômica não 
significa dizer que todo mundo precisa sair”, diz a coordenadora, ressaltando ser 
necessário ter consciência de que o vírus está circulando e infecta pessoas de todas as 
idades, inclusive, levando a óbitos. 

A população não pode relaxar com os cuidados e quem está infectado, sem apresentar 
nenhum sintoma, tem que, obrigatoriamente, ficar em isolamento para que o vírus não 
contamine os outros. “É difícil ficar em quarentena por 14 dias, mas enfatizamos que 
como não há vacina, o jeito é seguir em isolamento”, explica Dília, afirmando que nestes 
primeiros de abertura do comércio, as ruas estavam lotadas. “É preciso ter prudência, 
paciência e e manter os níveis de segurança e para qualquer lugar que for, tem que ir 
rápido e passar o minimo de tempo possível na rua”, diz Dília, chamando a atenção de 
que os trabalhadores do Programa Busca Ativa e todos os profissionais de saúde do 
Estado estão trabalhando muito para conter a expansão da Covid-19. 

A coordenadora do programa chama a atenção da população para que ao sentir os 
primeiros sintomas, buscar uma unidade de saúde e não esperar que o quadro entre em 
estágio crítico. 

 


