
 

 

 

 

 

 
O Piauí registrou 728 novos casos de pacientes infectados pela Covid-19 e 17 mortes pela 
doença nas últimas 24 horas,  segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da 
Saúde na noite deste sábado (18).    
 
Agora, são 39.296 casos confirmados e 1.100 óbitos distribuídos entre 112 municípios, o 
que significa que metade das cidades piauienses registraram mortes pelo novo 
coronavírus. Deste total, morreram  642 homens e 458 mulheres.    
 
As vítimas mais recentes são nove pessoas do sexo masculino e oito do sexo feminino. 
Os homens que morreram são naturais de Cocal (75 anos), Guadalupe (85 anos), Parnaíba 
(42 e 87 anos), São João da Serra (72 anos), Teresina ( 72, 75, 80 e 92 anos).  
 
Já as mulheres são Cocal (33 anos), Floresta do Piauí (78 anos), Luzilândia (75 anos), 
Monsenhor Gil (91 anos) e Teresina ( 32, 45, 61 e 70 anos). Apenas as mulheres de 32, 
45  e 70 anos não possuíam comorbidades.  
 



Segundo o boletim, dos 728 casos confirmados da doença, 429 são mulheres e 299 
homens, com idades que variam de um mês a 99 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 864 
ocupados, sendo 545 leitos clínicos, 302 UTIs e 17 leitos de estabilização . As altas 
acumuladas somam 1.662 e as altas do dia, 41. 
 

Hospital de Campanha Estadual homenageia 
colaboradores e pacientes com música 
O Hospital de Campanha Estadual (HCE) prestou homenagem a pacientes e 
colaboradores, nessa sexta-feira (17), ao som do violinista voluntário Jaime Costa. O 
momento, de motivação pela luta contra a Covid-19 e de gratidão pela colaboração da 
equipe multidisciplinar, emocionou a todos os presentes. 

O coordenador-geral do Projeto de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação (PDI) da UFPI 
no Hospital de Campanha Estadual, Joel Rodrigues, explicou que a Covid-19 é uma 
doença que pode trazer graves problemas para a saúde e tem alto índice de contágio. De 
acordo com o diretor, para tratar as pessoas contaminadas pela doença, os profissionais 
da linha de frente arriscam sua própria saúde pelo bem do próximo, o que ele considera 
um gesto de amor que vai muito além da técnica profissional. 

 



“O Hospital de Campanha Estadual tem a maior preocupação com a humanização do 
tratamento com os nossos colaboradores e pacientes. Nós sentimos o amor, a dedicação 
e o carinho que os colaboradores têm pelos pacientes. Estamos vivendo um momento 
extremamente difícil devido à pandemia do coronavírus e estamos buscando dar conforto, 
carinho e gratidão aos colaboradores, por estarem ajudando a salvar vidas e a devolver 
pessoas saudáveis para a sociedade”, disse o coordenador. 

Pensando nisso, o Hospital de Campanha Estadual organizou um lanche em kits 
individuais durante as trocas de turno, que ocorrem às 6h30 e às 18h30. Os alimentos 
foram doados pela Serv Cozinha, empresa terceirizada para fornecer as refeições dos 
pacientes do HCE. Além disso, o momento contou com a presença voluntária do violinista 
Jaime Costa, que atua profissionalmente como técnico em análises clínicas no Instituto 
de Doenças Tropicais Natan Portela (IDTNP). 

 

“A música lava a alma e engrandece o espírito. É uma forma de contribuir com quem está 
precisando. Existem casos em que a música ajuda no estado clínico do paciente. Eu levo 
a música aos hospitais por ver a alegria dos pacientes e dos companheiros de trabalho. Às 
vezes estamos atribulados e estressados com o trabalho e a música lava a alma. A minha 
presença hoje foi uma forma de homenagear os colaboradores e levar força aos pacientes 
com Covid-19″, afirmou o músico. 



  

Jaime Costa toca há mais de 10 anos e recentemente começou a tocar para pacientes do 
IDTNP. O músico se voluntariou para tocar para pacientes e colaboradores do HCE, pois 
acredita que, com a ação, é capaz de levar amor e carinho por meio das notas musicais. 

Governador sanciona lei que concede 
descontos de até 30% nas mensalidades 
escolares 
O governador Wellington Dias sancionou a lei 7.383/2020, que obriga as instituições de 
ensino a conceder descontos nas mensalidades escolares, bem como a suspensão da 
cobrança de juros e multas pela inadimplência das mensalidades durante todo o período 
de validade do Decreto Estadual que paralisou as aulas em decorrência da pandemia do 
Coronavírus. 

Pela lei sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado, as escolas com até 200 alunos 
matriculados devem conceder desconto de 15% no valor das mensalidades. Para as 
instituições que têm entre 201 a 500 alunos, o desconto concedido será de 20%. Para 
escolas que possuem entre 501 a 1.000 alunos, o desconto deve ser de 25% e para quem 
tem mais de 1.000 alunos matriculados, o desconto será de 30%. Pela lei, as unidades que 
se enquadram como instituições filantrópicas, independentemente da quantidade de 
alunos matriculados terão a redução em 50%. 

De acordo com a lei, as instituições de ensino infantil, fundamental e médio e ainda as 
instituições do ensino superior da rede privada que funcionam no Estado são obrigadas a 
isentarem de multas os contratantes que decidirem rescindir o contrato. 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/PDF.js-viewer.pdf


As medidas nesta lei são excepcionais e provisórias persistindo até a autorização do Poder 
Executivo Estadual para o reinicio das aulas presenciais nas instituições de ensino da rede 
privada do Estado do Piauí. 

Vigilância Sanitária realiza fiscalização nas 
praias de Luís Correia e aplica multas 
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) enviou, neste fim de semana, uma equipe da 
Vigilância Sanitária do Estado (Divisa) ao município de Luís Correia para reforçar a 
fiscalização nas praias piauienses. Durante a pandemia do novo coronavírus, a circulação 
de pessoas em todas as praias do litoral ficou proibida, por meio de decretos estadual e 
municipal, bem como a abertura de bares e restaurantes nos locais. A medida visa conter 
a disseminação da Covid-19 no Piauí. 

Para realizar a fiscalização, a Divisa contou com o apoio da Visa Municipal de Luís 
Correia, do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador de Parnaíba (Cerest 
Regional) e da Polícia Militar. 

 

Neste mês de julho, as fiscalizações têm sido intensificadas devido ao aumento no número 
de turistas em deslocamento ao litoral piauiense. “As fiscalizações já são ações diárias da 
Visa Municipal de Luís Correia, mas com a grande demanda de pessoas que insistem em 
desobedecer aos decretos estaduais, a Divisa veio para reforçar esses trabalhos”, ressaltou 
o fiscal sanitário Orlando Negreiros. 

Durante as inspeções realizadas nessa sexta-feira (17) em toda a orla da praia de Atalaia 
até a praia do Coqueiro, a Vigilância Sanitária aplicou duas multas por descumprimentos 
das medidas preventivas. “As duas multas foram aplicadas porque havia a circulação de 
veículos nas praias e pessoas tomando banho no mar”, destacou o fiscal. 



A receita proveniente de multas decorrentes de infrações sanitárias, de taxas e de 
pagamento de preços públicos relativos aos serviços de Vigilância Sanitária estadual será 
depositada diretamente na conta específica do Fundo Estadual ou Municipal de Saúde, 
sendo utilizada exclusivamente nas ações de vigilância sanitária, segundo artigo 128 da 
lei 6174/2012 (Código de Saúde).  

O foco principal das medidas sanitárias é garantir a saúde da população, por isso, a Divisa 
iniciou as ações com abordagens educativas, mas, enquanto órgão fiscalizador da 
aplicação de medidas sanitárias no Piauí e para garantir que as medidas de proteção e 
promoção à saúde sejam de fato obedecidas, a Vigilância Sanitária está atuando, quando 
necessário, com multas e notificações para o estabelecimento ou cidadão que descumprir 
as medidas preventivas à Covid-19. 

 

 


