
 

 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 1.290 casos confirmados e 16 óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
quinta-feira (6). 
 
Dos 1.290 casos confirmados da doença, 739 são mulheres e 551 homens, com idades que 
variam de três meses a 96 anos. 
 
Dez mulheres e seis homens não resistiram às complicações do novo coronavírus. Elas eram 
naturais das cidades de Cocal (40 anos), Jurema (69 anos), Parnaíba (89 anos), Piripiri (37 anos), 
Redenção do Gurguéia (75 anos) e Teresina (51, 66, 74, 78 e 82 anos). Já eles eram de Barras ( 
53 e 70 anos), Parnaíba (42 anos), Picos (75 anos) e Teresina (73 e 97 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 58.390 casos confirmados do novo coronavírus e 1.452 óbitos registrados pela 
doença, em 136 municípios. Deste total, morreram 848 homens e 604 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 723 ocupados, 
sendo 420 leitos clínicos, 282 UTIs e 21 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 2.474 
até o dia 06 de agosto. 
 
A Sesapi estima que 56.215 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registrados nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 
 

Comitê Regional de SRN trabalha 
conscientização do território 

 
Foi instituído hoje, 06, pelo secretário Antonio Neto, o comitê regional Pro Piauí da 
cidade de São Raimundo Nonato. 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. 

O secretário Antonio Neto destacou o reconhecimento da importância dos comitês 
regionais pelo governador e sua atuação estratégica. “Estamos nos aproximando da 
conclusão dessa fase de estabelecimento de todos os comitês regionais e, a partir daí, o 
próprio governador faz questão de participar em um momento, de encontrar os 
representantes desses comitês, para demonstrar a importância do trabalho deles na 
estratégia de abertura segura adotada pelo governo do estado. O governador, como um 
homem que já viajou por todos os locais desse estado, e veio do interior, sabe a 
importância de se trabalhar próximo da realidade de cada cidade, pois só os habitantes 
locais conhecem as rotinas do comércio, do setor de serviços, onde as pessoas transitam 



e são sim, mais qualificados para trazer essas informações para um debate mais 
concentrado e qualificar qualquer decisão que, por ventura, necessite ser tomada no 
futuro”. 

Ângela Maria Leite Barroso, da equipe técnica da DIVISA/PI deu ênfase aos desafios em 
se equilibrar o anseio pela abertura e a adesão as normas sanitárias.  “Um dos principais 
desafios dessa pandemia é realizar esse processo de  abertura gradual e conseguir a adesão 
das empresas, do consumidor e dos empregados e por isso os comitês têm um papel 
importante, pois vão atuar no trabalho de conscientização, de levar a importância da 
norma sanitária, de seguir as orientações dos protocolos e quanto mais esse processo se 
enraizar na sociedade, maior será a seletividade do consumidor que vai optar por ir e 
adquirir produtos daqueles que estão fazendo um trabalho com segurança”. 

O diretor da regional de Saúde em São Raimundo Nonato, João Eudes, destacou o 
engajamento dos agentes territoriais na mobilização dos territórios. “Desde o início dessa 
pandemia, a Seplan através dos agentes de desenvolvimento território, destacando aqui o 
Erasmo, que atua no nosso território, nos fez esse chamamento, essa mobilização dos 
municípios e da comunidade, quase que insistentemente e nós colhemos resultados, com 
o número baixo de contaminados com o vírus. Então, nós da regional de Saúde de São 
Raimundo Nonato, nos colocamos de prontidão em contribuir com a execução do 
programa Pro Piauí, por ser um caminho de abertura responsável para nossa economia”. 

A professora Francinara Araújo falou sobre o desafio da conscientização da sociedade. 
“Os nossos números na região são pequenos, mas mesmo assim nós travamos um embate 
diário pela conscientização da população, que é um trabalho que não pode parar. Então 
há uma falsa sensação de que está tudo bem, mas o vírus está circulando, e a gente espera 
que o comitê, de fato, venha para agregar substância a esse esforço e que realmente faça 
a diferença nesse processo de abertura””. 

A Superintendente de Estudos Econômicos e Sociais da Seplan, Liége Moura, expressou 
a sua preocupação com o processo de interiorização, que é o aumento dos casos nos 
municípios menores. "Por isso o apelo para que as pessoas possam aderir aos protocolos 
e aos cuidados higiênicos, pois nesse processo de flexibilização sabemos que haverá um 
maior fluxo de pessoas e pode ocorrer um adensamento de casos e o aumento da 
incidência e é isso que nós estamos trabalhando arduamente para evitar”. 

 Socorro Macedo, representante da classe comercial, elogiou a iniciativa e destacou os 
desafios para mudar os hábitos sociais mesmo nas cidades pequenas. “É muito válido esse 
comitê ir em busca de pessoas que nos ajudem, principalmente por que toda cidade, por 
menor que seja, principalmente o comércio nesses locais, é muito difícil ter o controle. 
Então eu que trabalho no setor de produção têxtil, vestuário, entendi que é um processo 
de reinvenção, de preocupação com o funcionário, não só dentro da empresa, mas também 
com seu comportamento fora e nós estamos superando as adversidades que essa pandemia 
trouxe”. 

“Hoje São Raimundo Nonato não é mais uma cidade pequena, é um verdadeiro pólo 
comercial e de serviços que atrai dezenas de pessoas das cidades próximas e no nosso dia 
a dia estamos encontrando ainda situações alarmantes de descumprimento das normas 
sanitárias. Então é um trabalho importante, nós elogiamos a iniciativa e estamos aqui para 



contribuir e nos comprometer pela saúde e pela vida na nossa região”. Concluiu a 
empresária. 

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). 

 

Com queda na ocupação, Governo aprova 
plano para desmobilização de leitos 
emergenciais 
Em reunião ampliada, realizada nessa quarta-feira (5), o Comitê de Operações 
Emergenciais (COE) para Covid-19 aprovou a deliberação de iniciar a desmobilização de 
leitos hospitalares criados emergencialmente para aumentar a oferta de vagas durante a 
pandemia. O plano é rescindir gradativamente os contratos com hospitais privados onde 
há leitos contratados pelo governo, compensando com novas vagas na rede pública de 
saúde. 

A medida se baseia na análise de diversos fatores, especialmente a queda no número de 
óbitos, reduções no índice de transmissibilidade e de ocupação de leitos hospitalares. Pelo 
cronograma elaborado pela equipe técnica, a desarticulação iniciará no dia 12, 
desativando 10 leitos de UTI e mais 10 leitos clínicos em um hospital particular da capital. 

Dia 16 de agosto devem ser desativados 50% dos leitos do Hospital de Campanha do 
Verdão. Na reunião, ficou acertado que o COE irá avaliar semanalmente a evolução do 
quadro provocado pelo novo coronavírus e pode rever decisões. “Se acontecer de alguma 
região registrar crescimento de transmissibilidade ou ocupação de leitos, este mesmo 
comitê científico pode suspender novas desativações e restabelecer contratos”, ponderou 
o governador Wellington Dias. 

Na reunião, que envolveu representantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
polícias, Prefeitura de Teresina e diversas outras instituições, foi apresentado um 
panorama do enfrentamento à Covid-19 no Piauí. Entre 6 de abril e 3 de agosto, o número 
de leitos de UTI aumentou de 148 para 458 (209%). No mesmo período, os leitos de 
estabilização saíram de 26 para 73 (180%) e a quantidade de leitos clínicos passou de 723 
para 984, um crescimento de 36%. Atualmente, 61% dos leitos de UTI e 24% dos leitos 
de estabilização estão ocupados. 

O mapa de risco epidemiológico, elaborado com base no índice de propagação do vírus e 
a capacidade de atendimento da rede hospitalar, aponta que 4 das 8 regiões de saúde estão 
na faixa de risco médio (Teresina, Floriano, Picos e Bom Jesus); 3 regiões com risco 



médio-baixo (Parnaíba, Piripiri e São Raimundo Nonato) e 1 região com nível baixo 
(Oeiras). 

 

A taxa de transmissibilidade do coronavírus, que chegou a 2,95 em maio, reduziu para 
0,74 em julho. O número de óbitos também vem caindo: 164 (semana 29), 143 (semana 
30), 126 (semana 31) e 47 (semana 32 – ainda em andamento). 

Outro ponto de destaque na estratégia de combate à Covid-19 é o programa Busca Ativa 
que intensificou o rastreamento a eventuais portadores da doença, com auxílio de equipes 
do Programa Saúde da Família. Em abril, eram dois municípios parceiros. Agora, tem a 
adesão de 218 prefeituras. 

 “Parabenizo o Piauí que se destaca positivamente no cenário da pandemia, por todas as 
ações adotadas no enfrentamento ao coronavírus por meio do COE e da Secretaria de 
Estado da Saúde, que não deixaram o estado entrar em colapso como estados vizinhos”, 
destacou Carmelina Moura, procuradora-geral de Justiça do Piauí. 

 

 

 

 

 



 
Jucepi disponibilizará atendimento virtual 24 
horas para dúvidas e suporte do Piauí Digital 
A Junta Comercial do Estado do Piauí (Jucepi) prepara para este mês de agosto um 
atendimento virtual 24 horas para sanar as dúvidas dos usuários e agilizar o suporte do 
sistema integrador Piauí Digital, que é a plataforma para os serviços on-line de registro 
mercantil. O atendimento será realizado por um software “chatbot” que utiliza 
inteligência artificial para realizar conversa com humanos. 

Segundo a presidente da Jucepi, Alzenir Porto, a Junta Comercial continua se 
modernizando e investindo na automação de tarefas. “Estamos sempre trabalhando com 
vistas à celeridade e à melhoria do atendimento ao usuário. O ‘chatbot’ é mais uma 
ferramenta de automação que agregamos para auxiliar os usuários tirando as dúvidas 
comuns e oferecendo o passo a passo de diversos procedimentos”, explica a gestora. 

A Jucepi, em média, realiza diariamente 60 atendimentos e cerca de 80% são dúvidas 
comuns sobre procedimentos de registro (abertura, alteração e extinção de empresas), 
cópias de documentos, exigências e certidões. Assim, o ‘chatbot’ permitirá que a equipe 
de suporte se dedique aos casos mais urgentes como de erros técnicos que muitas vezes 
exigem mais tempo para a solução. 



Atualmente, o atendimento já é realizado de forma digital por meio dos canais Jucepi 
Responde e Fale Conosco, ambos acessados a partir do site 
institucional www.jucepi.pi.gov.br . Desde o início da pandemia da Covid-19, a central 
telefônica está suspensa e, para os casos urgentes, foram disponibilizados dois telefones 
celulares: (86) 98876-3359 e 98845-8745. 

O atendimento virtual estará disponível 24h, sete dias por semana, no site do Piauí Digital 
acessado no endereço: www.piauidigital.pi.gov.br . 

 

 

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