
 

 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 860 casos confirmados e 11 óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
sexta-feira (11). 
 
Dos 860 casos confirmados da doença, 484 são mulheres e 376 homens, com idades que variam 
de 10 meses a 94 anos. 
 
Sete homens e quatro mulheres foram vítimas das complicações do coronavírus. Elas eram de 
Eliseu Martins (75 anos), Picos (61 anos) e Piripiri (duas com 81 anos). Já os homens eram das 
cidades de Bertolínia (77 anos), Campo Maior (82 anos) , José de Freitas (88 anos), Parnaíba (61 
anos) e Teresina (30 anos e dois com 61 anos). 
 
Todos as cidades piauienses foram atingidos pela Covid-19. Os casos confirmados no estado 
somam 86.085 casos. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 1.958 e foram registrados 
em 167 municípios. Até agora, morreram 1.125 homens e 833 mulheres.  



 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 529 ocupados, 
sendo 328 leitos clínicos, 196 UTIs e 5 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 3.947 
até o dia 11 de setembro. 
 
A Sesapi estima que 83.598 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 

 
HGV retoma realização de exames auditivos 
Os exames auditivos no Ambulatório Integrado do Hospital Getúlio Vargas (HGV) foram 
retomados nesta sexta-feira (11), quando uma paciente internada no hospital, com 
diagnóstico de mastoidite com programação cirúrgica, precisou passar por um exame de 
audiometria e foi encaminhada para o Serviço de Fonoaudiologia da unidade. 

O procedimento, que avalia a capacidade da pessoa de ouvir e interpretar os sons, foi 
realizado pela fonoaudióloga Carla Couto. 

 

O diretor-geral do HGV, Gilberto Albuquerque, visitou o setor e falou da satisfação da 
retomada de mais este serviço, “tão importante para a população”. Os atendimentos 
estavam suspensos por conta da pandemia do novo coronavírus. 



 

A coordenadora do Serviço de Fonoaudiologia do HGV, Manuela Moura, explica que, 
inicialmente, será realizada a audiometria. “Posteriormente, também serão 
disponibilizados o teste da orelhinha, o Bera e a vectonistagmografia. O serviço conta, 
ainda, com a fonoterapia”, completa Moura. 

Associações de mulheres produzem máscaras, 
aventais e toucas para Projeto Quitanda 
Virtual 
Associações de mulheres dos municípios de Nossa Senhora de Nazaré e José de Freitas 
estão produzindo máscaras, toucas e aventais para o Projeto Quitanda Virtual, executado 
pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF). As peças serão distribuídas para 
os agricultores dos grupos de produção que estão participando do projeto. No total, serão 
produzidos 2.100 máscaras, 56 aventais e 56 toucas. 

O Projeto Quitanda Virtual é uma iniciativa da SAF e consiste na venda de produtos da 
agricultura familiar por meio de aplicativo de celular. O principal objetivo é aumentar a 
comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar, fortalecer a venda de 
cestas agroecológicas e ofertar às famílias piauienses uma alimentação saudável e livre 
de agrotóxico. 

A Associação de Mulheres de Nossa Senhora de Nazaré (Aman) é um dos grupos que 
fornecerá itens para o projeto. A entidade é composta por nove artesãs, responsáveis pela 
produção das máscaras. 



 

De acordo com Flávia Daniele Oliveira, artesã e sócia da Aman, receber essa demanda 
nesse momento será muito bom paras as artesãs, pois além de ajudar financeiramente, 
será mais um incentivo para dar continuidade à produção. “Esse recurso que o grupo vai 
receber pela produção vai melhorar significativamente a realidade das artesãs, a gente 
tinha parado nossa produção devido à pandemia, mas com esse projeto, voltamos a 
trabalhar diariamente e estamos produzindo as máscaras”, completa Flávia 

No projeto Quitanda Virtual, além do kit feirante composto de vestimentas (avental e 
touca), os agricultores também vão receber barracas, balanças, caixas transportadoras, 
seladora a vácuo e embalagens, equipamentos de proteção, produtos de higienização 
como álcool em gel, luvas,  máscaras, água sanitária e borrifadores. 

A Associação de Mulheres Produtoras Rurais na Agricultura Familiar de José de Freitas 
(Ampraf) também está fornecendo material. Atualmente, a associação conta com 41 
produtoras, mas apenas três possuem máquina e domínio de costura, são elas que estão 
fazendo a produção de toucas e aventais. 

Ana Maria, diretora da Ampraf, destaca a parceria que a associação tem com a SAF desde 
sua criação, e que esse projeto ajudará a aumentar a renda das famílias e também dará 
mais visibilidade à entidade. 

“A SAF sempre esteve presente nos dando apoio financeiro e assessoria por meio dos 
projetos, e a proposta para a confecção dos aventais e toucas chegou em uma boa hora, 
isso ajudou a complementar nossa renda e também foi uma oportunidade de mostrar o 
nosso trabalho como artesãs, pois muita gente ainda não conhecia. Agradecemos muito à 
secretaria pela parceria, e esperamos que aumente mais, para que possamos dar 
continuidade às atividades da nossa associação” destacou a diretora. 



 

De acordo com a diretora de Agricultura Familiar da SAF, Liz Elizabeth Meireles, as 
associações têm ações financiadas pelo Progere II e pelo PAA e o objetivo da secretaria 
é incentivar a produção desses grupos de mulheres. 

“Estamos muito satisfeitos em promovermos a valorização do trabalho da mulher e 
garantindo a ela uma autonomia financeira. No total serão 28 grupos de produção que 
estarão utilizando as máscaras, tocas e aventais produzidos pelas mulheres dos dois 
municípios. Então cumprimos nossa missão e estamos valorizando a produção das 
mulheres”, ressaltou a gestora. 

 

 



Famílias recebem doação de animais para 
melhorar qualidade genética do rebanho 
O diretor financeiro do Projeto Viva o Semiárido (PVSA), Marcos Avelino, representou 
a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF), na solenidade de entrega de animais 
para 20 famílias camponesas que vivem no semiárido e que são ligadas ao Movimento de 
Pequenos Agricultores (MPA). O objetivo da ação é melhorar a vida das famílias 
camponesas, dando continuidade ao projeto do deputado federal Assis Carvalho, que 
nesse dia 9 de setembro completaria 59 anos de idade. 

Os 44 animais, sendo 40 matrizes e 4 reprodutores, serão dividos entre as famílias e vão 
ajudar a melhorar a qualidade genética dos rebanhos. A apartação será feita anualmente, 
tendo como referência o dia 9 de setembro. As famílias compartilharão com outras os 
animais, ampliando cada vez mais o projeto. 

 

Marcos Avelino parabenizou a família do deputado pela iniciativa e destacou que a 
secretaria irá viabilizar uma parceria com o MPA, para contribuir com assistência técnica. 
“A SAF vai viabilizar uma parceria com o Movimento de Pequenos Agricultores, 
oferecendo assistência técnica para acompanhamento da qualidade genética dos animais, 
para que no próximo ano, nessa mesma data, seja feita outra redistribuição beneficiando 
outras famílias camponesas”, explicou o diretor. 



José Manoel de Oliveira, coordenador do Projeto Viva o Semiárido no Território do Vale 
do Guaribas, destacou que as famílias que receberam os animais já são beneficiadas pelo 

projeto com outras atividades, e que agora também irão receber assistência. “Essa entrega 
vai servir como referência de doação, e nós do Projeto Viva o Semiárido firmamos um 
compromisso de prestar assistência técnica e  assessoria para essas famílias”, frisou 
Oliveira. 

 

A entrega dos animais ocorreu na casa da família do deputado, na comunidade 
Correntinho, zona rural de Oeiras, e contou com a presença da família de Assis Carvalho, 
do deputado estadual Francisco Costa, dos coordenadores regionais do PVSA, José 
Manoel de Oliveira (Zezé) e Osvaldo Vieira; da dirigente do Movimento dos Pequenos 
Agricultores (MPA), Maria Kazé, e de representantes de famílias beneficiadas. 

  



 
 


