
 

 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 380 casos confirmados e nove óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite deste sábado (5). 
 
Dos 380 casos confirmados da doença, 194 são mulheres e 186 homens, com idades que 
variam de um a 93 anos.  
 
Sete mulheres e dois homens não resistiram às complicações de Covid-19. Eles eram das 
cidades de Santa Cruzdo Piauí (64 anos) e Teresina (80 anos). As mulheres eram naturais 
de Água Branca (99 anos), Altos (86 anos), Lagoinha do Piauí (60 anos), Marcolândia 
(90 anos), Porto (48 anos) e Teresina (73 e 77 anos). 
 
Dos 224 municípios do estado apenas Canavieira não foi atingida pela pandemia. A 
Covid-19 está presente em 99,6% do território piauiense. 



 
O Piauí possui 82.006 casos  confirmados do novo coronavírus e 1.893 óbitos registrados 
pela doença, em 165 municípios. Deste total, morreram 1094 homens e 799 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 551 
ocupados, sendo 337 leitos clínicos, 209 UTIs e 5 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 3.684 até o dia cinco de setembro. 
 
A Sesapi estima que 79.562 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
Hospital de Floriano recebe mais cinco novos 
leitos de UTI  

 
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) credenciou mais cinco novos leitos de unidades 
de terapia intensiva no Hospital Regional Tibério Nunes,em Floriano. A região sul do 
Piauí vem apresentando, nas últimas semanas, um aumento dos casos de Covid-19. 

“Diante do crescimento dos casos nesta região, o Governo do Estado do Piauí, por meio 
da Sesapi, credenciou cinco novos leitos UTI e reforçou o quadro pessoal, para poder 



levar um atendimento mais intenso a população”, destaca o secretário de Estado da Saúde, 
Florentino Neto. 

O Hospital Regional Tibério Nunes vem recebendo uma grande demanda de atendimento, 
devido aos aumento do número de infectados pelo coronavírus, na região sul do Piauí. E 
com o  reforço na sua estrutura física passa agora a contar com 50 leitos no setor Covid- 
19, sendo 20 leitos de UTI e 30 leitos clínicos. “Desde o começo da pandemia, a gente 
vem com esse trabalho de estruturação da nossa unidade de saúde para a melhoria do 
atendimento. A abertura dos leitos foi ocorrendo de acordo com a demanda. Agora, nossa 
necessidade está ainda maior, por isso ampliamos os leitos ativos”, explica o diretor do 
hospital, Davyd Basílio. 

Para reforçar o atendimento, a Sesapi também realizou a contratação de profissionais da 
saúde, que estão atuando nessas unidades. “Hoje, temos profissionais suficientes para 
atender a população dessa região que tem uma média de 523 mil habitantes”, acrescenta 
o diretor. 

Do início da pandemia até o mês de agosto, o setor Covid-19 do Hospital Regional Tibério 
Nunes já efetuou dois mil atendimentos e realizou 212 altas. Atualmente 24 leitos clínicos 
estão ocupados e 13 UTIs. O município de Floriano já registrou 1946 casos de coronavírus 
e 23 óbitos pela doença. 

Piauí recebe 50 monitores e 20 ventiladores 
do projeto Todos pela Saúde 

 
O Piauí foi contemplado com 50 monitores multiparâmetro de última geração e 20 
ventiladores oriundos do projeto Todos pela Saúde. Além dos equipamentos que 
permitem a montagem de mais leitos com ventiladores, o estado também recebeu 



equipamentos de proteção individual que serão disponibilizados aos profissionais da rede 
que estão atuando diretamente no enfrentamento da Covid-19. O estado já havia recebido 
oito monitores e nove ventiladores por meio desta iniciativa. 

O Projeto Todos pela Saúde é uma ação do Banco Itaú coordenada pela Fundação Itaú e 
gerenciada pelo Hospital Sírio Libanês que está investindo cerca de R$ 1 bilhão para todo 
o território brasileiro no enfrentamento a pandemia de Covid-19. Os recursos do projeto 
são geridos por especialistas do setor, buscando apoiar a saúde pública. 

O Piauí também recebeu 548.000 aventais; 6.800 óculos de proteção; 5.725 protetores 
faciais; 59.500 pares de luvas; 183.000 toucas; 50.000 máscaras cirúrgicas e 123.100 
Máscaras N-95. 

Além dos equipamentos distribuídos, um dos papéis do projeto é a implantação dos 
gabinetes de crise nos hospitais da rede de saúde piauiense para o enfrentamento da 
Covid-19. O superintendente de Gestão da Rede de Média e Alta Complexidade da 
Sesapi, Alderico Tavares, explica que os gabinetes de crise auxiliam na gestão dos leitos 
e respostas ao funcionamento dos hospitais na questão do enfrentamento da 
pandemia. “Esses gabinetes nos trazem uma maior propriedade de gerenciamento dos 
leitos clínicos. O Hospital Sírio Libanês repassa a expertise de gerenciamento para os 
nossos hospitais que têm um menor custo de gerenciamento e maior rapidez na resolução 
de questões que venham a surgir na unidade e no tratamento dos pacientes”, explica o 
gestor. 

A distribuição dos novos equipamentos será baseada na complexidade das Unidades de 
Terapia Intensiva dos hospitais, sendo aquelas com maior complexidade as prioritárias 
para receber esse equipamentos. As unidades regionais receberão os equipamentos 
também. “Estes são equipamentos de ponta que irão melhorar o conceito das nossas UTIs 
por todo o estado”, conclui Alderico Tavares. 

A Segunda etapa do projeto irá priorizar a questão da gestão e capacitação na rede. 

Projeto Conexão Semiárido incentiva 
comercialização de produção de agricultores 
familiares 
O superintendente do Desenvolvimento Rural da Secretaria de Estado da Agricultura 
Familiar (SAF) e coordenador do Projeto Viva o Semiárido (PVSA), Francisco das 
Chagas Ribeiro, participou, nesta quinta-feira (3), do lançamento do projeto Conexão 
Semiárido, por meio de videoconferência. Segundo o gestor, o Instituto Conexsus é 
destinado a apoiar a comercialização de cooperativas, e o projeto é executado com apoio 
do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola Familiar (Fida), por meio do 
Programa Adaptando Conhecimento para a Agricultura Sustentável e o Acesso a 
Mercados (Aksaan), ligado à Universidade Federal de Viçosa. “O Instituto tem bastante 
experiência com cooperativismo e associativismo, principalmente na parte de 
organização, comercialização e crédito”, informou. 



Segundo Francisco das Chagas Ribeiro, o projeto vai atender a duas grandes cooperativas 
nordestinas: a Cooperativa de Produtores e produtoras da Chapada do Vale do Itaim do 
Piauí (Coovita) e a Central Caatinga da Bahia, que reúne outras cooperativas daquele 
estado, todas ligadas à Agricultura Familiar. A partir das ações de capacitação, 
organização e fortalecimento organizativo destas duas entidades beneficiárias, estas 
experiências serão expandidas para outras cooperativas, centrais de cooperativas e 
associações vinculadas a cadeias produtivas e comercialização. 

 

“Para nós da Secretaria e do PVSA, foi muito bom ter sido selecionado a partir da nossa 
experiência,  juntamente com a Bahia, para participar deste trabalho, pois a Coovita vai 
ganhar uma assessoria muito importante de um instituto que tem um conjunto de 
especialistas com muita experiência desta área do cooperativismo, do crédito e da 
comercialização. Isso o que certamente vai ajudar muito esta cooperativa, que é 
considerada ainda nova, criada a partir dos projetos de caprino-ovinocultura do Projeto 
Viva o Semiárido no Vale do Itaim, principalmente a partir da experiência da Ascobetânia 
no município de Betânia”, acrescentou Francisco das Chagas Ribeiro. 

O coordenador declarou ainda que, neste trabalho, estarão envolvidos diretamente os 
municípios de Betânia, Paulistana, Jacobina do Piauí e Queimada Nova, mas explica que 
toda aquela a região, incluindo Acauã, Patos, Simões, Curral Novo e outros municípios, 
também será atendida em uma segunda etapa pela Coovita com ações de capacitação 
vindos da parceria com o Projeto da Conexsus. 

Segundo a diretora de Desenvolvimento Institucional da Conexsus, Andrea Azevedo, a 
expectativa da empresa é de que o projeto possa ampliar a comercialização das 
cooperativas que trabalham com os agricultores familiares e também possa melhorar as 
competências no acesso o mercado. “Além de gerar todas informações e experiências, 
serão piloto pra disseminar para outras organizações. Esperamos que, ao final deste 
processo, daqui há um ano e meio, a gente já possa ver mudanças, inclusive, com o uso 
de novas tecnologias, para facilitar a vida do produtor ”, frisou. 

O presidente do conselho de administração da Coovita, Natividade Vieira, disse em sua 
apresentação, que a cooperativa, que possui 314 cooperados e trabalha com 19 
associações de base, distribuídas em sete núcleos em quatro municípios. Ele destacou que 
há muita expectativa com a chegada do novo projeto. “Esperamos que a Conexus, que vai 
trabalhar na modelagem na ovinocaprinocultura, incentive os cooperados, principalmente 
na organização e na comercialização dos seus produtos”, declarou. 
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Para o oficial de projetos do Fida no Brasil, Hardi Vieira, o projeto Conexão Semiárido 
vai focar nas duas centrais de cooperativas especialmente para construir sinergia, 
intercâmbio e troca de conhecimento. “A Coovita e a Central da Caatinga juntas possuem 
um total de 50 participantes, entre organizações e associações de produtores, com mais 
de três mil famílias de agricultores beneficiadas. Acreditamos que, por meio deste projeto, 
vai ser feita toda uma inclusão em termos de acesso a mercado e comercialização através 
de ferramentas digitais e capacitação. Isso vai permitir com que essas organizações 
tenham uma melhor inserção no mercado. A Conexus vai trazer toda esta expertise 
e know how e conhecimento, nesta área, e no que já desenvolve em outros trabalhos e irá 
passar para outras organizações”, declarou. 

Hardi ressalta ainda que será desenvolvido ainda um projeto voltado para a comunicação 
de modo que os resultados e produtos sejam disseminados para outras cooperativas e para 
outros agricultores no semiárido, uma nova iniciativa que traz o tema da comercialização 
e acesso ao mercado fortemente afetado pela Covid para uma nova dimensão digital, 
plataformas on-line. “Isso vai permitir que a agricultura também esteja inserida no e-
commerce, no mercado da internet, que já está presente nos grandes centros. É um passo 
importante na agricultura familiar e que poderá conquistar novos consumidores e garantir 
a presença dos produtos da agricultura familiar nas suas mesas”, finalizou. 

 


