
 

 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 349 casos confirmados e 11 óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite deste 
sábado (29). 
 
Dos 349 casos confirmados da doença, 190 são mulheres e 159 homens, com idades que variam 
de um mês a 94 anos. 
 
Seis mulheres e cinco homens não resistiram às complicações do coronavírus. Elas eram das 
cidades de Miguel Alves (57 anos), Parnaíba (88 anos), Picos (83 anos) e Teresina (62, 63 e 67 
anos). Já os do sexo masculino são oriundos de Bertolínea (48 anos), Inhuma (80 anos), Pedro II 
(76 anos) e Teresina ( 63 e 70 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 77.265 casos  confirmados do novo coronavírus e 1.815 óbitos registrados pela 
doença, em 158 municípios. Deste total, morreram 1052 homens e 763 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 621 ocupados, 
sendo 395 leitos clínicos, 221 UTIs e 5 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 3.384  
até o dia 29 de agosto. 
 
A Sesapi estima que 74.829 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 

Governador detalha investimentos do Pro 
Piauí II e cria comitê para acompanhamento 
das ações 

 
O governador Wellington Dias anunciou, em solenidade virtual, a criação do Comitê de 
Acompanhamento do Pro Piauí II, um arrojado plano de investimentos que visa acelerar 
o desenvolvimento do estado, alcançando alto no Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) até 2022. Na ocasião, foi realizada a primeira reunião de trabalho, reunindo 
gestores dos órgãos envolvidos, instituições parceiras e representantes de órgãos 
fiscalizadores, momento em que o plano foi detalhado. 

O Pro Piauí é composto de 3 grandes eixos: Desenvolvimento Social, Desenvolvimento 
Econômico e Modernização do Estado. No eixo Desenvolvimento Social estão previstas 
ações nas áreas de educação, saúde, segurança e assistência social e direitos humanos. No 
eixo Desenvolvimento Econômico estão previstos os investimentos em infraestrutura e 
atração de investimentos. Já no eixo Modernização do Estado estão previstas ações de 
tecnologia, eficiência e qualidade no atendimento do cidadão. 



No campo da educação, o plano Educar Piauí passa a se chamar Pró Piauí 
Educação abrangendo o investimento de R$ 1,6 bilhão com recursos oriundos do 
precatório do Fundef que irão contemplar programas pedagógicos e formação dos 
profissionais em educação; construção, recuperação e modernização da infraestrutura das 
escolas; além de programas de fortalecimento e valorização da gestão escolar. A meta é 
alfabetizar 200 mil jovens e adultos, profissionalizar 150 mil piauienses e gerar cerca de 
7 mil empregos a partir das atividades previstas no plano. 

O Pró Piauí Infraestrutura prevê intervenções em rodovias, mobilidade urbana, barragens, 
adutoras, entre outras obras. O investimento estimado é de R$ 2,5 bilhões, com 
expectativa de geração de 50 mil empregos. O Pró Piauí Investimento é voltado para 
atração de investimentos privados por meio de PPP’s (Parcerias Público-Privadas). Nas 
áreas do agronegócio, energias renováveis, linhas de transmissão e a ferrovia 
Transnordestina, há previsão de investimentos de R$ 14 bilhões até 2022, com 
expectativa de geração de 40 mil empregos no Piauí. Entre as próximas parcerias previstas 
para contratação estão a do Centro de Convenções, do Porto de Luís Correia e a 2ª etapa 
do Piauí Conectado. O investimento é estimado em R$ 3 bilhões. 

O Pro Piauí Social prevê investimento de R$ 140 milhões, visando proteção e inclusão 
produtiva de pessoas em situação de vulnerabilidade. Entre as ações consta distribuição 
de alimentos, acesso a crédito para melhoria habitacional, garantia de água potável e 
concessão de bolsas de estudo para alunos de nível médio e superior. 

O Pró Piauí Saúde prevê uma reestruturação da rede, contando com investimentos em 
obras, aquisição de equipamentos, contratação de profissionais e gestão modernizada da 
rede pública de saúde. Entre os objetivos espera-se a redução da mortalidade materna, na 
infância e demais ciclos de vida, além de uma melhor resolutividade e capacidade de 
resposta nas regionais de saúde. O investimento estimado é de R$ 300 milhões, sendo 
parte do recurso já aplicado durante o período de pandemia. 

O Pró Piauí Segurança propõe uma gestão integrada do sistema de segurança, defesa 
social justiça e trânsito, estabelecendo níveis de risco. As ações práticas preveem 
aquisição de viaturas e equipamentos; construção e reforma de unidades (delegacias e 
grupamentos); implantação de câmeras de alta tecnologia espalhadas em pontos 
estratégicos do território piauiense, visando o monitoramento e controle das divisas, a 
partir de 4 Centros Integrados de Comando e Controle. O investimento previsto é de R$ 
100 milhões. 

“Nosso sonho é contribuir em vida para que o Piauí alcance o IDH alto. Quando assumi 
o governo pela primeira vez, em 2002, o IDH era muito baixo e queremos chegar em 2022 
com alto desenvolvimento, com melhor segurança, menos criminalidade, transparência, 
democracia, saúde. Com a implantação do Pró Piauí, daremos um salto para sair de cabeça 
erguida e dizer que não somos o estado mais pobre da federação e buscamos lugar entre 
os mais desenvolvidos”, declarou Wellington Dias. 

O plano recebeu elogios e manifestações de apoio institucional. “Pode contar com a UFPI 
no apoio a este grande projeto para o desenvolvimento do estado do Piauí”, declarou o 
reitor da Universidade Federal do Piauí, Arimatéia Dantas. 



“Como entidade e como cidadão piauiense, é um orgulho integrar esta retomada, este 
grande projeto de desenvolvimento do nosso estado. Conte com meu apoio e minha 
caminhada nesta marcha” declarou Sávio Normando, presidente da Câmara dos 
Dirigentes Lojistas. 

“Parabenizo toda a equipe por este grandioso projeto com ações estruturantes, que 
atingem a fonte das questões a serem trabalhadas para o desenvolvimento do estado do 
Piaui. Enquanto Ministério Público, órgão que fomenta e promove políticas públicas, 
podem contar com nossa parceria” disse Carmelina Moura, procuradora-geral de Justiça. 

Monitoramento das ações 

A transparência na aplicação dos recursos do Pró Piauí é uma prioridade estabelecida pelo 
governo. O monitoramento do Pro Piauí vai envolver cerca de 35 instituições, incluindo 
os órgãos de controle. O Comitê de Acompanhamento se reunirá periodicamente para 
avaliar as ações implementadas e dar aval para avanço do trabalho. Quanto às obras, há 
previsão de reuniões semanais de monitoramento, além de avaliações anuais dos impactos 
das ações propostas no plano. 

O coordenador geral do Pro Piauí, secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, anunciou a 
criação de um portal onde qualquer cidadão poderá acessar informações sobre as obras e 
ações que o governo vem desenvolvendo em todos os municípios do estado. “Não só os 
órgãos de controle, mas qualquer cidadão vai saber o que tem de obra de mobilidade 
urbana, estradas restauradas, escolas ampliadas, valor dos recursos, percentual executado. 
Essa grande ferramenta, importante não só para a gestão, será disponibilizada para a 
população”, explicou Fonteles. 

Governador sanciona lei que reconhece 
existência de povos originários 



Em um processo de reconhecimento e fortalecimento dos povos originários indígenas, o 
governador Wellington Dias sancionou a Lei 7.389, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Piauí, nesta sexta-feira (27). A nova norma reconhece formal e expressamente a 
existência de povos indígenas nos limites de sua extensão territorial do Estado do Piauí. 

Essa é uma luta antiga dos povos originários e com a publicação da lei as políticas 
públicas conseguirão chegar de forma mais organizada e específica, ajudando com que 
eles possam manter a sua cultura tradicional. 

O direito à identidade étnica poderá ser reconhecido a partir da autoidentificação como 
comunidade indígena, comprovada por meio de ata de assembleia da comunidade, 
convocada especificamente para essa finalidade, ou por meio de registros junto a 
Fundação Nacional do Índio – FUNAI, conforme o artigo 4º da referida Lei. 

A Lei também trata sobre a regularização fundiária das terras utilizadas coletivamente por 
estas comunidades. 

“Essa lei é um marco para o Piauí. Apesar de sermos o último estado do Nordeste a 
ingressar no circuito de emergências étnicas indígenas que se efetivou na região, a sua 
promulgação institucionaliza o que as pesquisas antropológicas já tinham registrado no 
estado do Piauí e contribui com a superação da vulnerabilidade dessas comunidades 
tradicionais, agravada pela ausência de políticas públicas que respeitem a especificidade 
indígena”, comentou Wellington Dias 

Na oportunidade, o cacique Henrique, representante dos povos indígenas na reunião, 
destacou que a iniciativa é um passo importante para a construção de políticas públicas 
necessárias para a preservação das comunidades originárias. “Isso é muito importante 
para nós. Nós também temos muitas outras questões para resolver, como a regularização 
fundiária em preservação de terras tanto na região sul, onde o povo Gamela sofre a 
perseguição de grileiros, quanto no norte piauiense, onde os Tabajaras convivem com a 
incerteza de morarem em terras que não são consideradas suas. Outro ponto importante é 
valorização dos rituais dos nossos povos, os locais sagrados que nós temos, como nossas 
serras, nossa medicina, nossos olhos d’água, onde a gente convive com nossos encantados 
e respeita a forma de viver de cada um”, pontua. 

Dados 

Segundo a ONU, existem cerca de 370 milhões de indígenas em 90 países, o que 
representa em torno de 5% da população mundial. Trata-se de mais de 5 mil grupos 
diferentes que falam aproximadamente 7 mil línguas. No Brasil, de acordo com dados do 
Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
em 2010, há 896,9 mil indígenas presentes em todos os estados brasileiros. São 305 etnias, 
que falam 274 línguas. Há ainda um grande número de povos isolados, não contabilizados 
pelo Censo. O Brasil tem a maior concentração de povos isolados conhecida no O último 
senso demográfico do IBGE sobre a população indígena realizado em 2010 revelou que 
existem cerca de 3 mil índios no estado do Piauí. 

 



Resultados das Cadernetas Agroecológicas no 
Piauí são apresentados durante Seminário 
Estadual 
O resultado do uso das Cadernetas Agroecológicas pelas agricultoras do Piauí  foi 
divulgado pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, após seis meses de 
execução, por meio do Projeto Viva o Semiárido (PVSA), com apoio do Semear 
Internacional/Fundo Internacional do Desenvolvimento Agrícola (Fida). 

Participaram do encontro, além das entidades parceiras e agricultoras, representantes de 
empresas de ATS( Assistência Técnica Sistemática) como Emater,COOTAPI 
(Cooperativa de Trabalho de Prestação de Serviços para o Desenvolvimento da 
Agricultura Familiar ) e Emplanta ( Empresa de Planejamento e Assessoria Técnica 
Agropecuária ) . 

Segundo Sarah Luiza, consultora de Gênero, Raça,Etnia e Geração, além de divulgar os 
resultados das cadernetas agroecológicas, o objetivo do l Seminário Estadual das 
Cadernetas Agroecológicas do Piauí, foi de possibilitar trocas de experiências entre 
agricultoras e equipes técnicas que estão trabalhando com as cadernetas agroecológicas 
no Projeto Viva o Semiárido. 

Os dados foram apresentados pela gerente de gestão do conhecimento do programa 
Semear Internacional, Aline Martins e pela Agrônoma Julia Aires, que trabalhou como 
consultora do PVSA e acompanhou as atividades das cadernetas no Piauí. A renda 
registrada por 147 mulheres, que participaram do projeto em 13 comunidades rurais, foi 
de  R$ 304.940,87 com a comercialização, consumo e trocas de 346 tipos de produtos 
como alimentos de origem vegetal e animal, plantas e preparos medicinais, mudas, 
sementes, alimentos de origem mista, artesanatos e trabalhos manuais e prestação de 
serviços. 

Para a  agricultora Aparecida Silva Sousa,da Associação das Mulheres Agricultoras de 
Itainópolis (AMAI)/Território Guaribas, a caderneta agroecológica não foi apenas um 
instrumento de anotações mas de trabalho de valorização e empoderamento da mulher 
agricultora no campo. “Muitas vezes nosso trabalho ficava escondido atrás da aporta e do 
esposo, por a gente não ter esse conhecimento”. Cida, como é conhecida, informou ainda 
que o principal projeto que desenvolveram foi na cadeia produtiva da caprinocultura e, 
que ao final, com pouco mais de R$ 30 mil dos rendimentos, investiram nos quintais 
produtivos. “Teve um valor muito significativo nas nossas mãos, porque com a caderneta 
vimos o quanto foi importante este investimento” concluiu. 

Após os depoimentos, o Secretário de Estado da Agricultura familiar, Hérbert Buenos 
Aires, chamou à atenção de que o projeto é mais do que um trabalho emancipatório. “A 
iniciativa tira a mulher sertaneja  das sombras e colocar às claras, é um trabalho de gestão, 
com  a adesão do marido e as atividades agregadas à utilização das  cadernetas, que 
transcende o processo de empoderamento das mulheres, por ser  um instrumento de 
gestão da economia familiar e de grande contribuição  da vida em comum de toda a 
família dentro de casa”. 



O Secretário reiterou um desafio às mulheres beneficiárias do PVSA e aos coordenadores, 
para que o próximo projeto do Viva o Semiárido seja capaz de produzir um maior número 
de lideranças de jovens e mulheres. “Garantindo o sucesso  maior dos investimentos 
públicos na produção da agricultura familiar, no  processo de organização, ao invés de 
ficarmos trabalhando tradicionalmente as lideranças masculinas e que de fato elas levem 
esta experiência para além dos quintais e das paredes de suas casas, compartilhando o 
aprendizado, trazendo  outras mulheres, multiplicando e contribuindo para uma 
agricultura familiar mais poderosa do que é hoje, principalmente em termos econômicos, 
sem esperar somente pelo poder público, onde o   investimento é mínimo”. concluiu. 

O Coordenador do Projeto Viva o Semiárido no Piauí  e superintendente da Saf, Francisco 
das Chagas Ribeiro, enfatizou que as pesquisas são muito importantes na mostra de dados, 
mas que os depoimentos das agricultoras demonstram a realidade com mais eficácia do 
resultado. “Ouvir estes depoimentos e vincular com outras ações, como a comunicação 
por exemplo, com o apoio da equipe do Ubíqua/ TV Nestante, vão enriquecer muito as 
avaliações. Um resultado que me chama atenção é a produção de alimentos, um terço do 
que foi anotado vai para a alimentação, e esta relação do quintal agroecológico, a 
soberania alimentar e a garantia do consumo com produtos saudáveis e frescos já era 
resultado suficiente para justificar os investimentos que todos os parceiros, o  Governo 
do Estado e a assistência técnica fizeram nesta metodologia. Além disso, ficam outros 
resultados relacionados às lutas das mulheres, seu empoderamento e fortalecimento nas 
organizações e também fica a metodologia à disposição dos grupos e entidade de Ater”. 

Maria Euzileide Pereira, da comunidade Urupeu, em Campo Grande, Guaribas, descreveu 
como aprendeu a reconhecer o potencial do que está ao seu redor, da folha ao fruto. “Eu 
abri minha visão. Hoje fazemos todo tipo de chás, do limão, tamarino, até de folhas de 
umbu. Algumas mulheres não sabem ler e eu me responsabilizei em ajudá-las, eu amo 
estas mulheres, ajudo e quero ajudar. A caderneta também trouxe a organização, sobre o 
que consumimos, doamos e vendemos e não tem preço que pague pegar um pimentão,um 
punhado de cheiro verde ou pimentinha do seu quintal, comer algo que você confia e  se 
esforçou para fazer e fez, é algo divino”.afirmou  a agricultora. 

Hardi Viera, oficial de projetos FIDA no Brasil, ressaltou  a maneira especial que os 
resultados foram apresentados no seminário, compartilhando as experiências com 
depoimentos das próprias Agricultoras. “A gente tem que colocar as mulheres 
protagonizando e no centro da agricultura familiar. Mulher tem que ficar à frente e pra 
isso a caderneta agora é instrumento fundamental para colocar  a mulher em primeiro 
plano e reconhecer seu papel chave na agricultura familiar. Além disso foi demostrado 
aqui que a caderneta agroecológica  é um instrumento de união em torno dos processos 
de associativismo além de elemento importante para a nutrição e segurança 
alimentar”.pontuou Hardi Vieira. 

 


