
 

 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 618 casos confirmados e 13 óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta  
sexta-feira (18). 
 
Dos 618 casos confirmados da doença, 335 são mulheres e 283 homens, com idades que variam 
de três meses a 97 anos. 
 
Quarto mulheres e nove homens foram vítimas da Covid-19. Elas eram de Passagem Franca do 
Piauí (63 anos), Piripiri (49 anos) e Teresina (80 e 86 anos). Os do sexo masculino eram das 
cidades de Assunção do Piauí (73 anos), Floriano (69 anos), Flores do Piauí (80 anos), Itainópolis 
(50 anos), Murici dos Portelas (62 anos), Piracuruca (74 anos), Regeneração (56 anos) e Teresina 
(43 e 66 anos). 
 



As 224 cidades piauienses foram atingidas pela pandemia. Os casos confirmados no estado 
somam 90.061 casos. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2025 e foram registrados em 
170 municípios. Até agora, morreram 1.165 homens e 860 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 544 ocupados, 
sendo 327  leitos clínicos, 214 UTIs e 3 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 4.229 
até o dia 18 de setembro. 
 
A Sesapi estima que 87.492 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 

 
Governador lamenta mortes por Covid e 
anuncia reforço de barreiras sanitárias 

 
O governador Wellington Dias anunciou o reforço das barreiras sanitárias limítrofes 
instaladas nas divisas dos demais estados que fazem fronteira com o Piauí. O objetivo é 
manter sob controle os índices de infecção pelo novo coronavírus no estado, uma vez que 
estados vizinhos, como o Ceará e Pernambuco vivenciam um aumento no número de 
casos da doença. 

O governador também lamentou a marca de mais de duas mil vidas piauienses perdidas 
para a Covid-19. “Cada vida humana é uma perda muito grande para a família, para os 
amigos e para o Piauí”, lamentou o governador. 

O chefe do executivo piauiense lembrou ainda que o trabalho dos profissionais que 
compõem a estrutura de saúde do estado foi fundamental para que esse número não fosse 
ainda maior. “Nós tínhamos uma previsão de vivenciarmos cerca de 18 mil óbitos até este 
mês de setembro, o que significa que o trabalho dos profissionais da saúde, integrado ao 



de gestores municipais, estaduais, federais e do setor privado, também deu resultado e 
evitou uma tragédia ainda maior”, destacou. 

O Estado do Piauí possui um dos mais baixos índices de mortalidade pelo novo 
coronavírus do Brasil, ocupando a sétima colocação. Os cuidados de isolamento social e 
de higiene das mãos, porém, continua estritamente necessário. “Tudo isso permanece, em 
especial o zelo com as pessoas que não tiveram contato com o vírus ou que possuem 
alguma comorbidade”, pontua Dias. 

Setembro Amarelo: Serviços na rede estadual 
ofertam cuidados em saúde mental 

 
A campanha do Setembro Amarelo vem reforçar a importância da valorização da vida e 
prevenção ao suicídio, mas, além disso, também busca sensibilizar a população sobre a 
necessidade de cuidados contínuos com a saúde mental. Observando a importância de 
uma promoção de ações e a sensibilização da sociedade de que os cuidados com a saúde 
mental são essenciais, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) informa a presença de 
serviços na rede estadual que atendem as necessidades de cuidados em saúde mental da 
população. 

A Rede de Atenção Psicossocial do Estado do Piauí possui, atualmente, 67  Centros de 
Atenção Psicossocial (Caps); 100% de cobertura de atenção básica nos municípios; 
Serviços hospitalares de urgência e emergência, ambulatórios especializados, dentre 
outros serviços que ofertam cuidado em saúde mental. 

A gerente de Saúde Mental da Sesapi, Virgínia Pinheiro, aponta que a orientação sobre 
os cuidados em saúde mental deve ocorrer de forma contínua e a população deve conhecer 
os serviços disponíveis na rede para que possa buscar suporte quando necessário. 
Acrescenta que “a campanha do Setembro Amarelo alerta sobre a importância da 



valorização da vida e prevenção ao suicídio, orientando que o cuidado em saúde mental 
precisa ser realizado durante todo o ano, todos os dias”. 

Ela aponta ainda que é importante identificar quando há uma sinalização de que algo não 
vai bem e buscar estratégias de cuidados, além de recorrer, quando necessário, às 
estruturas que são ofertadas para a população no sistema de saúde. 

A Gerência de Atenção à Saúde Mental e Grupo Interinstitucional de Prevenção ao 
Suicídio do Estado do Piauí tem desenvolvido um trabalho comprometido e responsável 
no que diz respeito ao fortalecimento de políticas públicas voltadas à prevenção do 
suicídio no Estado. Há uma programação que está sendo disponibilizada nas redes sociais 
da Sesapi que inclui elaboração de materiais técnicos, qualificação nos territórios 
direcionados aos profissionais que atuam na Rede de Atenção Psicossocial, webinários 
com profissionais especializados em vários eixos do cuidado em saúde mental estão sendo 
contemplados, dentre outras ações que serão realizadas de forma contínua. 

Virgínia destaca ainda a importância do cuidado em saúde mental dos profissionais de 
saúde que direcionam o cuidado à população. 

A Secretaria de Estado da Saúde tem dado uma atenção especial aos profissionais de 
saúde ofertando atendimentos psicológicos na modalidade on-line por meio de dois 
projetos em que tanto profissionais de gestão municipal (Projeto Oriente-me) quanto 
estadual (Projeto Conectados à Vida) estão sendo contemplados. Para mais informações, 
os contatos da Gerência de Atenção à Saúde Mental são: 86 
32163562/s.mental@bol.com.br 

SAF entrega kits para agricultores do projeto 
Quitanda Virtual em São Raimundo Nonato 

 

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF), representada pela superintendente 
de Programas para a Agricultura Familiar, Liz Meireles, realizou a entrega dos kits para 
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grupos de produção em São Raimundo Nonato,Território da Serra da Capivara. A 
solenidade da ação aconteceu na sede do Emater. 

Os agricultores e agricultoras receberam um kit composto de barracas, balanças, caixas 
plásticas, seladora a vácuo embalagens, além do kit Feirante com vestimentas como 
avental e touca, equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas e produtos 
de higienização como álcool gel, água sanitária e borrifadores. 

De acordo com Liz Meireles, o projeto é uma ação emergencial do Governo do Estado e 
tem como finalidade apoiar a comercialização dos produtos da agricultura familiar nesse 
momento de pandemia e desenvolver uma nova estratégia de comercialização através do 
uso do aplicativo e da entregas de cestas. “Estamos aqui em São Raimundo Nonato 
realizando a entrega dos kits para os quatros grupos de produção que estão participando 
do projeto. Os agricultores estão empolgados com a realização da Quitanda e com a 
perspectiva de aumentar a comercialização dos seus produtos. A Secretaria de Agricultura 
Familiar fez investimentos consideráveis no município para incentivar a produção e agora 
trazemos uma nova estratégia de comercialização. Estamos muito satisfeitos com a 
realização da primeira feira”, afirmou 

O Projeto Quitanda Virtual consiste na venda de produtos da agricultura familiar por meio 
de aplicativo de celular e tem como objetivo apoiar os agricultores e agricultoras 
familiares, fortalecer a venda de cestas agroecológicas e ofertar às famílias piauienses 
uma alimentação saudável e livre de agrotóxico. 

Para Neuma Borges, técnica do Projeto Viva o Semiárido (PVSA) e membro da 
coordenação do Projeto Quitanda Virtual, esse é um momento de organização e 
mobilização dos grupos de produção que estão participando e recebendo os kits e das 
representações que estão nesse momento. “Essa é uma iniciativa que está valorizando e 
melhorando a comercialização da produção dos agricultores. Neste período de pandemia, 
as famílias estão se sentindo apoiadas através do Projeto Quitanda Virtual e estão 
contribuindo também nessa mobilização para que o município, a comunidade e as 
organizações ou os órgãos públicos possam tomar conhecimento e valorizar aquilo que 
temos de potencial e diversidade produtiva em nosso município”, explicou. 

Participaram da ação os representantes dos grupos de produção, o assessor territorial da 
Seplan, Erasmos Carlos; o representante a Secretaria Municipal de Agricultura, José 
Martins e as técnicas da Unidade Regional de Gestão do Projeto Viva o Semiárido, 
Neuma Borges e Luana Amorim. 

Para Valquíria Viana dos Santos, representante da Associação dos Produtores 
Agroecológicos do Semiárido Piauiense, essa é mais uma oportunidade de aumentar a 
comercialização dos produtos dos agricultores que fazem parte da associação. “Está é 
mais uma forma de estarmos comercializando nossos produtos e divulgando nosso 
trabalho, estamos bastante felizes por estarmos fazendo parte do projeto, porquê com 
certeza ele vai ajudar na renda dos nossos agricultores e vai nos estimular a produzir cada 
vez mas”, declarou. 

A Quitanda Virtual do Território Serra da Capivara é uma realização da Secretaria de 
Estado da Agricultura Familiar, em parceria com o Instituto de Assistência Técnica de 
Extensão Rural do Piauí (Emater), Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan), STTR, 



Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato, Instituto Federal do Piauí (IFPI) e 
Conselho de Desenvolvimento Territorial Sustentável da Serra da Capivara. 

 

A primeira edição do projeto Quitanda Virtual acontecerá nesta sexta-feira (18), no 
município de São Raimundo Nonato. A entrega das cestas acontecerá na Praça do Abrigo, 
em frente à Caixa Econômica Federal. No dia da entrega é necessário apresentação do 
comprovante de pagamento, seguindo os critérios de segurança (uso de máscara, 
distanciamento de 2 m, higienização com água e sabão ou álcool, entre outros). 
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