
 

 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 1.382 casos confirmados e 20 óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
quarta-feira (5). 
 
Dos 1382 casos confirmados da doença, 803 são mulheres e 579 homens, com idades que variam 
de um mês a 97 anos.  
 
Cinco mulheres  e 15 homens não resistiram às complicações do novo coronavírus. Elas eram 
naturais das cidades de Barras (79 anos), José de Freitas  (56 anos) e Teresina (69, 74 e 79 anos). 
Já eles eram de Altos ( 83 anos), Baixa Grande do Ribeiro (71 anos), Barras ( 83 anos), Bom 
Princípio (86 anos), Cajueiro da Praia  (88 anos), Campo Maior (68 anos), Hugo Napoleão (81 
anos), Nossa Senhora dos Remédios (75 anos), Picos (85 anos), Porto (85 anos), Santa Filomena 
(61 anos) e Teresina (50, 82, 88 e 92 anos ).  
 



Dos 224 municípios do estado, apenas três não têm casos de contaminação pelo coronavírus 
(Arraial, Canavieira e Jardim do Mulato). A Covid-19 está presente em 98,7% do território 
piauiense. 
 
O Piauí possui 57.100 casos confirmados do novo coronavírus e 1.436 óbitos registrados pela 
doença, em 135 municípios. Deste total, morreram 842 homens e 594 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 714 ocupados, 
sendo 425 leitos clínicos, 270 UTIs e 19 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 2.437 
até o dia 05 de agosto. 
 
A Sesapi estima que 54950 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento, 
casos registradas nos últimos 14 dias, e que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 

 
Estado homenageia vigilâncias sanitárias 
municipais em videoconferência 

 
Para comemorar o Dia Nacional de Vigilância Sanitária, que acontece nesta quarta-feira 
(05), a Diretoria de Vigilância Sanitária do Piauí (DIVISA) preparou uma homenagem a 
todos os profissionais dessa área, a fim de reconhecer todo trabalho dedicado a prevenção, 
promoção e proteção a saúde pública do Estado. “Não temos dúvidas de que as ações de 
vigilância sanitária ajudam a impedir uma possível sobrecarga no sistema de saúde no 
interior do Estado. Nossos profissionais são merecedores de todas as homenagens”, 
ressaltou a diretora da DIVISA,  Tatiana Chaves. 

Por meio de uma videoconferência, que reuniu profissionais da Vigilância Sanitária do 
Piauí, das vigilâncias sanitárias municipais e do Centro Estadual e Regionais de 
Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), os profissionais receberam homenagens 
de autoridades, como o governador, Wellington Dias, o secretário de Estado da Saúde 
(SESAPI), Florentino Neto, o secretário de Estado do Planejamento, Antonio Neto, a 



promotora do Ministério Público, Cláudia Seabra e a presidente do Cosems, Auridene 
Tapety. 

O Governador do Estado, Wellington Dias, como grande admirador da vigilância 
sanitária, enalteceu o trabalho dos profissionais. “Esse é mais um dia para valorizar o 
trabalho da vigilância sanitária, de todos os seus trabalhadores. Tenho muito orgulho de 
tudo que vocês representam. Serei um defensor em qualquer momento da minha vida do 
tralhado da vigilância sanitária do Piauí”. 

O secretário da Saúde, Florentino Neto, também parabenizou os profissionais da 
vigilância sanitária. “Eu não poderia deixar de participar desse momento para prestar 
minha homenagem. Dentre as ações mais importante do Sistema Único de Saúde (SUS) 
estão as ações de vigilância sanitária. É preciso a vivência para termos a consciência da 
importância da vigilância sanitária e reconhecer o papel que o órgão desenvolve e que, 
com certeza, será lembrado em todos os momentos da saúde pública do Piauí”.  

No pronunciamento do secretário do Planejamento, Antonio Neto, o gestor destacou a 
importância dos trabalhos das VISAS. “Nessa pandemia eu descobri o grande talento da 
Vigilância Sanitária, que é essa dedicação e cuidado ao próximo. Não tenho outra palavra 
que represente a vigilância sanitária que não seja agradecimento a todos que formam essa 
equipe”. 

A promotora do Ministério Público, Cláudia Seabra realçou a importância da vigilância 
sanitária do Piauí como a grande aliada a saúde de toda população. “O MP sempre 
reconheceu a importância da vigilância sanitária. Reconhecemos a responsabilidade que 
esses profissionais tem de preservar vida, de proporcionar uma vida mais saudável por 
todos nós”, destacou. 

 A presidente do Cosems-PI, Auridene Tapety, destacou a importância do trabalho das 
VISAs nas regiões de saúde do Piauí. “As VISAs vêm desenvolvendo um trabalho de 
reconhecimento não apenas nesse momento que nós estamos enfrentando, mas durante 
todo o processo podemos destacar a importância do trabalho dos profissionais técnicos 
nos municípios que fazem a vigilância sanitária nas onze regiões de saúde”, afirmou. 

 

Comitê monitora reabertura no polo de 
Oeiras 
 
O secretário de estado do Planejamento, Antonio Neto, realizou hoje, 05, a organização 
do comitê regional do programa Pro Piauí, da cidade pólo de Oeiras. O comitê Pro Piauí 
é responsável por coordenar as ações do programa Pacto de Retomada Organizada das 
Atividades Econômicas, e os comitês regionais farão o monitoramento do cumprimento 



do calendário de abertura e das medidas sanitárias e de distanciamento social exigidas 
pelo programa. 

 

Último de Campos, representante do CDL e Associação Comercial de Oeiras reforçou o 
comprometimento do empresariado no combate ao coronavírus. “Desde o início, nossa 
entidade vem desenvolvendo ações de caráter informativo e celebrando parcerias para 
conceder a classe empresarial subsídios e produtos para checagem da temperatura. Para 
o comércio: mascaras, tapetes sanitizantes, totens de álcool gel", disse. 

“Em Oeiras, de fato, há um trabalho de coordenação entre a secretaria de Indústria e 
Comércio, da vigilância sanitária. Estamos cooperando com Federação de Dirigentes 
Lojistas, FCDl e, inclusive, tivemos projetos pioneiros de Oeiras que foram replicados 
em nível estadual, como o Piauí Delivery, que hoje foi abraçado pelo governo do estado 
e hoje está operando em dez cidades”. Destacou Último de Campos. 

Luciene Lima, coordenadora do polo dos trabalhadores rurais da região de Oeiras, elogiou 
a postura de constituição do comitê. “Eu represento companheiros de onze municípios e 
a gente vem trabalhando nesse processo de conscientização, para que nossa sociedade 
trabalhe conforme as orientações dos decretos, dos protocolos. O que nós vemos de 
famílias vivendo normalmente, se reunindo e confraternizando como antes é cotidiano. 
Então, todos nós que fazemos parte da construção do movimento sindical estamos aqui 
para somar. Apesar do inicio dessa flexibilização trazer grandes receios, nós precisamos 
atuar junto à sociedade para evitar um crescimento assustador dos casos, precisamos 
aprender a conviver com responsabilidade nesta pandemia”. 

Segundo a secretária de Indústria e Comercio do município de Oeiras, Carla Martins, a 
cidade já começou seu processo de flexibilização “Nós estamos a disposição do comitê, 
inclusive estamos no processo de abertura das atividades de estética na cidade, de todo o 
trabalho de conscientização da importância de seguir os protocolos, de cadastro no site, e 
sabemos da importância de trabalhar próximo à sociedade nesse momento”. 

O diretor de Planejamento Territorial da Seplan, Jairo Jr., enfatizou a importância dos 
comitês para uma abertura sustentável, evitando uma escalada nos números que levariam 
a um novo fechamento da economia. “No mapa de monitoramento, a regional de Oeiras 
se encontra no nível de risco baixo, mas isso não quer dizer que temos que relaxar na 
vigilância, isso porque o cenário é muito volátil. Uma semana nós temos níveis baixos de 



infecção, em outra, níveis altos, o cenário muda muito rapidamente. Então não podemos 
descuidar, por isso os comitês regionais são tão importantes e estratégicos nesse 
momento”, explicou. 

Teresinha Ferreira, assessora técnica da Seplan ressaltou a necessidade da exigência da 
observância dos protocolos. “Mesmo nos municípios pequenos, apesar dos desafios 
tecnológicos é imprescindível o cadastramento no Pró Piauí e a observância dos 
protocolos. Mesmo que a empresa tenha apenas um funcionário é preciso que haja 
adequação. Isso por que é mais fácil a disponibilidade de água e sabão, de álcool, de uma 
pia para limpeza das mãos, do que aumentar o sistema de saúde pública, o número de 
leitos. Isso requer muito tempo, muito investimento, o que torna difícil acompanhar o 
aumento, quando ele se dá de forma exponencial”.   

O PRO- Piauí define as estratégias para retomada das atividades econômicas em vários 
setores, durante o período de pandemia. O programa trata de investimentos em áreas 
sociais, e também, na economia.  O grupo é coordenado pela Secretaria de Estado do 
Planejamento (Seplan), com a participação de representantes da Secretaria de Governo 
(Segov), Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesapi), por meio da Divisão de Vigilância Sanitária; Associação Piauiense de 
Municípios (APPM), Prefeitura de Teresina, representantes dos trabalhadores e dos 
empresários e Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems-PI). 

Levi Lustosa, agente de desenvolvimento territorial sustentável da Seplan destacou o 
papel dos agentes nos comitês”. A pandemia não é algo que se pode controlar ainda, 
Oeiras e o território possuem poucos casos, mas infelizmente ontem nós tivemos mais um 
óbito. Então nosso papel não é de coagir, reclamar e sim de educar, conscientizar, para 
que as pessoas pensem no todo, não só no bem estar individual.  A Covid-19 é um desafio 
para todos nós, é uma responsabilidade social também e nós estaremos próximos fazendo 
o acompanhamento dos dados e da realidade local para contribuir com essa reabertura 
responsável”, concluiu. 

 
Rede estadual retoma aulas remotas com 
mudanças nesta quarta (5) 
Após um pouco mais de três semanas de recesso, a Secretaria de Estado da Educação 
(Seduc) retorna com as aulas remotas da rede estadual de ensino nesta quarta-feira (05). 
As aulas iniciaram às 8h para as turmas do ensino médio. Nos turnos tarde e noite serão 
contempladas as turmas do ensino fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
cursos técnicos e preparatório Enem. 

As aulas, que são exclusivamente on-line por meio do YouTube do Canal Educação, 
obedecem às recomendações de isolamento social devido à pandemia da Covid-19. Além 
disso, sofreram algumas mudanças em relação ao primeiro semestre de 2020. 

Principais mudanças: 



1. Todas as aulas direcionadas aos estudantes, público-alvo da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA): antes transmitidas nos horários da manhã (Ensino Médio) e tarde (Ensino 
Fundamental), agora serão transmitidas somente no horário da noite. 

2. O horário da manhã – Ensino Médio Regular: inicia às 8h e não mais às 7h e terá dois 
intervalos de 10 minutos em vez de um intervalo de 20 minutos a cada duas aulas 
transmitidas. 

 

3. Todas as aulas ofertadas pelo Canal Educação terão redução no tempo de transmissão 
de 50 para 30 minutos de aula, com exceção das aulas da EJA que terão 25 minutos de 
transmissão, levando em conta a mesma lógica de oferta do ensino noturno. 

4. A oferta da EJA – Ensino Fundamental (etapas IV e V): será ampliada para todos os 
componentes curriculares e não apenas Português e Matemática. 

5. No caso dos Cursos Técnicos, as atividades de complementação de aula não se 
confundem com as atividades complementares realizadas às sextas-feiras. Essas são 
corrigidas pelo professor de estúdio, enquanto aquelas podem, eventualmente, serem 
retomadas na aula do professor que fez o seu encaminhamento. 

De acordo com a diretora da Unidade de Ensino e Aprendizagem da Seduc, Maria José 
Mendes, durante período de 13 a 31 de julho, a Seduc analisou as informações inseridas 
pelos professores no aplicativo Iseduc e validadas pelos coordenadores pedagógicos, em 
seguida foram passadas orientações às escolas para a continuidade às aulas remotas na 
rede. “Temos muito o que celebrar e reconhecer todo o esforço e comprometimento dos 
gestores regionais e escolares, além dos professores e alunos. Temos um grande desafio 
que é atingir todos os alunos da rede”, afirma Maria José. 



A abertura vai contar com a palestra do projeto Dia de Papear, organizado pela Comissão 
Estadual de Enfrentamento às Situações de Violência Escolar. A apresentação será no 
formato teatral e virtual com a temática “Controle Remoto do Conhecimento”, com 
participação do cineasta Valdsom Braga, do professor Sebastião, da professora Elizângela 
Duarte e das psicólogas Raquel Guedelha e Tamires Honório. 

As aulas iniciam às 8h nas turmas da 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio, finalizando às 
11h20. Já o turno da tarde inicia às 13h para as turmas do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamenta, EJA (tarde e noite) e cursos técnicos concomitantes ao ensino médio, além 
do Preparatório Enem. A transmissão é ao vivo pelo YouTube e Facebook do Canal 
Educação. 

Polícia Militar participa de barreiras 
sanitárias em municípios de divisa 
O Grupamento de Polícia Militar (GPM) prestou apoio às equipes de saúde na localidade 
Jaburu, na cidade de Monte Alegre, onde cem moradores fizeram o teste para Covid-19, 
sendo que 56 testaram positivo. Imediatamente, foi formada uma comissão da saúde com 
a PM e foram adotadas as medidas necessárias, assim como de isolamento, e os policiais 
militares foram distribuídos entre a barreira sanitária e o policiamento. 

A 2ª Companhia do 11º BPM, de São João do Piauí, atuou na cidade de Campo Alegre 
do Fidalgo, prestando apoio às barreiras de vigilância sanitária nas principais vias de 
acesso, além de auxílio, de forma preventiva, nos casos de notificações, para resguardar 
a segurança dos profissionais, assim como realizou patrulhamento ostensivo nos bairros 
e centro comercial. 

 

O GPM de Juazeiro do Piauí procedeu com averiguações na zona rural da cidade, bem 
como no povoado Pedreira e Lagoa do Barro, visando à conscientização quanto ao uso 
dos Equipamentos de Proteção Individual, como também na busca por ilícitos, sendo que 
tudo transcorreu sem alteração. 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/pm.jpg


Na entrada de Castelo do Piauí, os policiais militares estavam também conscientizando 
as pessoas que adentravam na cidade. 

Em Corrente, Cristalândia, Gilbués e Avelino Lopes, as companhias do 7º BPM 
igualmente prestaram suporte na efetivação das barreiras. 

Em Luzilândia, a 3ª Companhia do 12º BPM procedeu com Operação que ocorreu em 
conjunto com equipes especializadas do BPRone, BTAP, Força Tarefa e Diretoria de 
Inteligência. Além disso, em Joca Marques, o GPM está constante na operação de 
combate ao coronavírus com as equipes de saúde. Da mesma maneira, está ocorrendo nos 
demais municípios e divisas do Piauí. 

O BPRE e CIPTran seguem nas divisas do Estado, nos Postos Fiscais de Cova Donga, 
Dom Inocêncio, Lagoa Seca, Jacarandá e Pipocas. Nesses dois últimos, ônibus que 
seguiam para Parnaíba, para o Maranhão e com paradas em outros locais foram abordados 
e os passageiros orientados sobre os cuidados básicos com a saúde. 

Tendo em vista a flexibilização e reabertura de alguns setores, a Polícia Militar do Piauí 
prosseguirá com seu trabalho de contribuição na manutenção da saúde pública, e conta 
com apoio da população para manter os cuidados com a saúde, assim como atua 
diuturnamente na sua atividade fim de manutenção da segurança pública por meio das 
operações e policiamento ostensivo e preventivo. 


