
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 196 casos confirmados e 23 óbitos pelo 
novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na 
noite deste domingo (9).  
 
Dos 196 casos confirmados da doença, 106  são mulheres e 90 homens, com idades que 
variam de um a 97 anos.  
 
Onze mulheres e 12 homens não resistiram às complicações do novo coronavírus. Elas 
eram naturais das cidades de Bonfim do Piauí (84 anos), Esperantina(93 anos), 
Monsenhor Gil (92 anos) e Teresina (52, 53, 56, 65, 67, 80, 85 e 89 anos). Já eles eram 
de Barras (76 anos), Campo Maior (92 e 95 anos) , Picos (31 anos), Piripiri (87 anos), 
São Félix do Piauí (95 anos) e Teresina (71, 76, 77, 79, 84 e 91 anos).  
 
Dos 224 municípios do estado, apenas Arraial e Canavieira não têm casos positivos de 
coronavírus. A Covid-19 está presente em 99,1% do território piauiense. 
 
O Piauí possui 60.178 casos confirmados do novo coronavírus e 1.503 óbitos registrados 
pela doença, em 141 municípios. Deste total, morreram 876 homens e 630 mulheres.  



 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 673 
ocupados, sendo 384 leitos clínicos, 269 UTIs e 20 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 2.596 até o dia 09 de agosto. 
 
A Sesapi estima que 58.002 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
Detran retorna serviço de Transferência de 
Veículos por meio de despachantes 
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PI) informa que o atendimento para a 
Transferência de Veículos (carros novos e usados) será retomado nesta segunda-feira 
(10), no primeiro momento, por meio de despachantes, como já havia sido previsto em 
decreto estadual. Anteriormente, o serviço era prestado apenas para revendedores de 
veículos e donos de concessionárias. 

Enquanto não há definição de data para o retorno dos atendimentos presenciais ao público 
em geral, o Detran continua adotando o agendamento de despachantes para realizar este 
serviço ao usuário, de forma simples e segura. Os agendamentos podem ser feitos pelos 
despachantes nos municípios de Teresina (sede do Detran), Parnaíba, Floriano, Picos e 
São Raimundo Nonato. 

A expectativa é que seja autorizada, em breve, a retomada das atividades do órgão que já 
recebeu parecer favorável da Vigilância Sanitária. Dessa forma, o Detran deve aumentar 
o número de serviços ofertados a todos os usuários de trânsitos ao longo dos dias, como 
a renovação de CNH que exige a presença do usuário para a realização de exames como 
a biometria, foto pessoal e exame médico. 

A maioria dos procedimentos estão sendo realizados pela internet no site oficial do 
Detran, como Comunicação de Venda de Veículo, Impressão das guias para pagamentos 
do Licenciamento Veicular (CRLV), Emissão do CRLV Digital; Emissão do boleto do 
IPVA 2020; Consulta de processo do veículo; Consulta de Pontuação; Parcelamento de 
multas por empresas credenciadas ao Detran-PI. Outros serviços estão com prazos 
prorrogados até nova determinação. 

Ônibus voltam a circular em Teresina na 
segunda-feira 
No dia em que os ônibus que fazem o transporte coletivo de Teresina estão recolhidos nas 
garagens, motoristas e cobradores decidiram encerrar a greve e retornar ao trabalho na 
segunda-feira (10), quando as atividades presenciais no Estado e na Prefeitura de Teresina 
serão retomadas, embora parcialmente. 



Em assembleia geral realizada na manhã deste sábado, a categoria decidiu suspender a 
paralisação que já durava 80 dias. A gente quer que o protocolo seja diferente do que foi 
aplicado para os 30% que retornaram antes da suspensão da greve. 

 

Motoristas e cobradores estão apavorados com a volta ao trabalho, principalmente pela 
não adoção dos protocolos de segurança determinados pelas autoridades sanitárias e de 
saúde do Estado e da capital. A categoria admite ingressar na Justiça para obrigar as 
empresas a adotarem as medidas de segurança para evitar a disseminação do novo 
coronavírus, como a limitação do número de passageiros e o distanciamento dentro dos 
ônibus e a distribuição de EPIs (equipamentos de proteção individual). 

“A gente quer se protegido da Covid. A categoria tem medo de ser contaminada. Na 
segunda-feira vamos tentar marcar uma audiência com desembargador do TRT”, explicou 
o o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários 
(Sintreto), Ajuri Dias. 

A frota de Teresina está circulando com apenas 70% da capacidade nos horários de pico 
e 30% nos horários normais, no percurso entre bairros e centro em horários específicos. 

Fonte: Paulo Pincel 



 


