
 

 

 

 

 

 
 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 1063 casos confirmados e três óbitos pelo 
novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite 
desta terça-feira (1). 
 
Dos 1063 casos confirmados da doença, 563 são mulheres e 500 homens, com idades que variam 
de um mês a 101 anos.  
 
Duas mulheres e um homem não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram naturais de 
Floriano (33 anos) e Regeneração (73 anos). Já o homem era da cidade Teresina (63 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 78.922 casos  confirmados do novo coronavírus e 1.846 óbitos registrados pela 
doença, em 162 municípios. Deste total, morreram 1070 homens e 776 mulheres.  
 



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 635 ocupados, 
sendo 397 leitos clínicos, 232 UTIs e 6 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 3.479 
até o dia primeiro de setembro. 
 
A Sesapi estima que 76.441 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 

 
Empresas que já reabriram atividades devem 
se cadastrar no Pro Piauí 

 
As atividades econômicas previstas nos decretos estaduais que liberam seu 
funcionamento devem estar alinhadas aos Protocolos Geral e Específicos de cada setor 
produtivo e deverão realizar os cadastros no site do Pro Piauí (www.propiaui.pi.gov.br) 
previamente. 

No cadastro devem conter informações referentes ao proprietário, responsável técnico, 
trabalhadores, situação de saúde dos trabalhadores e o preenchimento dos dados 
referentes às ações do Plano de Segurança Sanitária e Contenção da Covid-19, anexando 
as evidências que comprovem a execução das ações para suas atividades. 

Os Planos estão sendo avaliados e monitorados pela equipe de profissionais da Diretoria 
de Vigilância Sanitária do Estado (Divisa) por meio do sistema do Pro Piauí. 

Ter os Planos de Segurança Sanitária e Contenção da Covid-19 aprovados no sistema Pro 
Piauí mostram um compromisso das empresas com toda a sociedade. “Isso demonstra de 
fato que as normas higiênico-sanitárias estão sendo cumpridas, tornando o funcionamento 
dos seus serviços mais seguros”, destaca Tatiana Chaves, diretora da Vigilância Sanitária 
do Piauí. 

O sistema foi criado para que os órgãos fiscalizatórios pudessem acompanhar as ações 
preventivas adotadas pelas empresas no combate à disseminação do novo coronavírus. 
Dessa maneira, o Governo do Estado teria ainda um maior controle da saúde dos 
trabalhadores das empresas, após a reabertura do setor econômico. 

http://www.propiaui.pi.gov.br/


Apesar dos esforços do Governo do Estado, quanto ao incentivo dos cadastros, o número 
de empresas inseridas no sistema ainda é baixo. “Isso é preocupante, uma vez que 
precisamos das informações das empresas para fazer o controle da doença nos 
estabelecimentos que já tiveram suas atividades liberadas para funcionamento”, afirmou 
a diretora da Divisa. 

O monitoramento é feito por meio da avaliação dos planos e das evidências (registros que 
mostram a efetivação das ações) postadas pelas empresas. “As evidências também ainda 
deixam a desejar, implicando em alto número de empresas com planos não aceitos no 
sistema”, comenta Tatiana Chaves. 

O foco do monitoramento das Vigilâncias Sanitárias é o cumprimento das medidas 
higiênico-sanitárias definidas nos protocolos de retomada dos setores. “O cumprimento 
das ações higiênico-sanitárias são imprescindíveis para o controle da contaminação neste 
momento de retomada da econômica no estado”, finalizou a diretora. 

Parceria entre Emater e Equatorial vai 
reduzir tarifa de energia para produtores 
rurais 
O Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí (Emater) e a 
Equatorial Energia Piauí firmaram acordo de cooperação visando identificar e incluir 
novos descontos sobre os consumidores de energia elétrica classificados como rural. No 
estado, cerca de 80 mil famílias ainda não têm acesso ao benefício da tarifa rural, 
assegurada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) desde 2017. 

 



Pelo acordo, os servidores e técnicos credenciados pelo Emater repassarão à empresa, por 
meio de um aplicativo, informações sobre os agricultores familiares atendidos pelo 
instituto que possam enquadrar-se nos critérios para a inclusão de descontos nas faturas. 
O compartilhamento do acesso à base cadastral do Emater será feito respeitando as 
limitações técnicas e legais. 

“Essa parceria que nós estamos fazendo vai contribuir para o desenvolvimento do Piauí, 
melhorando o IDH do estado e, também, reduzindo a inadimplência dessa parcela da 
população, evitando prejuízos para os agricultores”, afirmou o diretor da Equatorial Piauí, 
Nonato Castro. 

Como contrapartida, a Equatorial deve realizar a doação de equipamentos ao Emater, até 
o limite orçamentário de R$ 200 mil. Dentre os bens que o instituto deve receber por meio 
do acordo estão smartphones, impressoras, aparelhos de ares-condicionados, Smart TVs 
e computadores, de acordo com os critérios estabelecidos. 

“Considero fundamental a assinatura deste convênio para a melhoria de vida dos 
agricultores familiares piauienses.Temos um levantamento que mostra que até 80 mil 
famílias no meio rural ainda não têm o desconto de 30% na energia elétrica. Com esse 
convênio, o Emater vai ajudar a fazer o levantamento das famílias para contribuir com a 
adimplência, aumentando a renda dessas com o acesso a esse desconto e, assim, 
contribuindo com a melhoria do IDH dos municípios piauienses”, afirmou Francisco 
Guedes, diretor-geral do Emater. 

  

 


