
 

 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 883 casos confirmados e 19 óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
sexta-feira (28). 
 
Dos 883 casos confirmados da doença, 496 são mulheres e 387 homens, com idades que variam 
de um ano a 91 anos. 
 
Onze homens e oito mulheres não resistiram às complicações do coronavírus. Elas eram das 
cidades de Água Branca (43 anos), Alto Longá (47 anos), Barras (83 anos), Cabeceiras do Piauí 
(97 anos), Manoel Emídio (85 anos), Porto (80 anos) e Teresina (71 e 80 anos). Já os do sexo 
masculino são oriundos de Alto Longá (70 anos), Aroazes (25 anos), Barro Duro (70 anos), 
Floriano ( 54 e 95 anos), Hugo Napoleão (60 anos), Nazaré do Piauí (49 anos) e Teresina ( 33, 70, 
71 e 77 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 76.916 casos  confirmados do novo coronavírus e 1.804 óbitos registrados pela 
doença, em 158 municípios. Deste total, morreram 1047 homens e 757 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 617 ocupados, 
sendo 374 leitos clínicos, 238 UTIs e 5 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 3.333 
até o dia 28 de agosto. 
 
A Sesapi estima que 74.495 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 
 

Melhorias na rede estadual de saúde 
garantem melhor atendimento a todos os 
piauienses 

 
O Governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), vem 
trabalhando arduamente no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Além da 
estrutura para atendimento aos casos de Covid-19, o Estado segue investindo nos 
hospitais do interior do estado. Os trabalhos de melhorias estruturais, compra de 
equipamentos e capacitação de pessoal vêm garantindo qualidade no atendimento da 
população piauiense, assegurando, assim, que as unidades de saúde da rede estadual 
tenham condições para atender a maioria dos problemas da população em suas próprias 
cidades. 



O superintendente de Gestão da Rede de Média e Alta Complexidade, Alderico Tavares, 
destaca que todas essas melhorias vêm sendo realizadas não somente no interior, mas 
também na capital, assegurando qualidade no atendimento à população. 

O Hospital Natan Portella, por exemplo, no início da pandemia contava com 7 leitos de 
unidades de terapia intensiva (UTIs) e hoje possui em funcionamento 27 leitos de UTIs, 
com previsão de, em 90 dias, passar a contar com mais 30 leitos de UTIs, sendo alguns 
de pressão negativa. 

“Nós também promovemos melhorias em unidades de referência como a Maternidade 
Evangelina Rosa; o Hospital Natan Portella e o Hospital Infantil. Além disso, temos 
investimentos paralelo em unidades do interior, garantindo melhorias na estrutura física 
dos hospitais, além da aquisição de equipamentos e treinamento de equipes”, destacou o 
superintendente. 

Outro ponto destacado é que esses investimentos vêm sendo feito não somente nos 
grandes hospitais do interior, mas sim na rede como um todo, garantindo uma evolução e 
melhoria do serviço em sua totalidade. 

“Com esses investimentos, temos maior capacidade de atender nossa população em seus 
municípios de moradia, reduzindo, assim, a necessidade de transferências vindas do 
interior para a capital, e dessa forma fazendo os serviços funcionarem de forma mais 
fluida e com maior resolutividade, seja onde for que a população chegue até a rede 
estadual”, destaca Alderico Tavares. 

 

Piauí é o estado menos violento das regiões 
Norte e Nordeste, segundo Atlas da Violência 
O Piauí é o estado mais seguro do Norte e Nordeste do Brasil quanto aos números de 
crimes violentos letais intencionais. É o que revela o Atlas da Violência 2020, 
levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Segundo 



o relatório, que considera os dados do ano de 2018 repassados pelo Datasus, o Piauí 
atingiu a marca de 19 assassinatos por grupo de 100 mil habitantes, melhor posição entre 
os estados das duas regiões. 

Na avaliação do secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Rubens Pereira, o 
resultado é reflexo da política de segurança implementada pelo governo do Estado, que 
vem buscando investir no aparelhamento e capacitação das polícias. “O Atlas revela um 
controle dos eventos que temos na sociedade. Muito depende da sociedade, mas também 
do esforço que o aparelho de segurança faz para reduzir e estamos fazendo isso com 
inteligência policial e integrando ações entre as policias, especialmente com operações 
para combater o tráfico de entorpecentes. Muitos desses homicídios ocorrem nas disputas 
do tráfico de drogas”, observa o gestor. 

 

O índice de assassinatos registrado no Piauí é 31,65% menor que o nacional (27,8 
mortes/100 mil habitantes). No ranking comparativo dos estados, o Piauí figura na 5ª 
posição, atrás do Distrito Federal, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. 

Mulher 
As estratégias implantadas na gestão da segurança pública refletem também no recuo da 
violência contra a mulher. Dados oficiais divulgados pelo setor de estatísticas da SSP-PI 
indicam que o número de feminicídios registrados no estado, entre janeiro e julho deste 
ano, caiu 23% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Em números 
absolutos, foram 17 mulheres assassinadas em 2019 contra 13 em 2020. 

Quanto aos boletins de ocorrência formalizados junto às DEAMs (Delegacias 
Especializadas de Atendimento à Mulher), o levantamento aponta queda de 20,5% entre 
os anos de 2019 (3.229 ocorrências) e 2020 (2.567 ocorrências), considerando os meses 
de janeiro a julho. 

“Queremos reduzir mais; não nos conformamos. Existem ainda muitos cidadãos e cidadãs 
que estão morrendo. Não vamos zerar taxas de crimes, mas temos nos esforçado para 
reduzir e colocá-las em níveis toleráveis para que o piauiense possa viver com 
tranquilidade”, finalizou Rubens Pereira. 

 



  

Pré-Enem Live faz revisão neste sábado (29) 
Os alunos que estão se preparando para realizar as provas do Exame Nacional do Ensino 
Médio poderão acompanhar mais uma revisão do Pré-Enem Live. Esta edição será 
realizada no sábado (29), em decorrência da interrupção, no domingo (30), do 
fornecimento de energia elétrica programado pela Equatorial Piauí. 

As aulas serão realizadas no sábado, de 8h às 12h, exclusivamente on-line, e exibidas pela 
plataforma do Canal Educação no YouTube, pelo Facebook e pela TV Antares (canal 
2.1). 

A edição contará com as aulas nas disciplinas História, Espanhol/Inglês, Matemática e 
Redação, que serão ministradas pelos professores Flávio Coelho, Webston, Andrey Filho 
e Patrícia Lima. 

 

O Pré-Enem Live, a cada domingo, prepara uma programação recheada de muitas 
atrações durante o intervalo das aulas, dentre elas, os quadros “Bora Louvar”, que 
homenageia e celebra artistas, escritores, personalidades que contribuem ou contribuíram 
com a cultura mundial. O “Bora Ler”, com sugestões de livros e que objetiva, ao fim do 
ano, a leitura 7 livros da literatura brasileira e piauiense. 

O quadro “Bora Ver Filme”, com sugestões de filmes e, ainda, o “Bora Papear”, com 
conversas e tira dúvidas dos alunos. 

Para acompanhar as aulas, a equipe do Pré-Enem Seduc disponibiliza todo o conteúdo de 
forma digitalizada no site https://preenem.seduc.pi.gov.br/. 

https://preenem.seduc.pi.gov.br/


 
 


