
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou no boletim epidemiológico desta quarta-feira (8), que 
o Piauí registrou 1.334 casos e 30 óbitos pelo novo coronavírus em um prazo de 24 horas e 
contabiliza agora 884 mortes distribuídas entre 97 municípios.  
 
As vítimas que não resistiram à Covid-19 são 17 homens e 13 mulheres . As pessoas do sexo 
masculino são de Água Branca (87 anos), Barras (75 anos), Buriti dos Lopes (89 anos), Cocal (71 
anos), Lagoa Alegre (65 anos), Manoel Emídio ( 43 anos), Parnaíba ( 55 anos), Picos ( 58 anos), 
Piripiri ( 78 anos), Teresina ( 39, 60, 70, 74, 80, 84 e 95 anos ) e União (82 anos). 
 
E as mulheres são de Amarante (84 anos), Barras (86 anos), Esperantina (95 anos),  Jose de 
Freitas (65 anos), Parnaíba (77 e 80 anos), Teresina (34, 61, 71, 79, 81, 82 e 88 anos). 
 



No boletim de hoje, estão sendo retificados seis óbitos registrados no banco de dados do Cievs. 
Após investigação da Vigilância Epidemiológica dos municípios, um óbito sai de Luís Correia para 
Buriti dos Lopes, que passa a ter 7 mortes pelo novo coronavírus. Outro sai de Teresina e passa 
para o município de Amarante, que passa a contar com 1 óbito.  
 
Além disso, três óbitos saem de Teresina, dois por duplicidade no sistema por erro de digitação 
na unidade notificadora, e o outro porque o paciente é de Santa Inês-MA. Também sai um óbito 
de Miguel Alves, que por erro de digitação na unidade notificadora, foi incluído duas vezes na 
lista. 
 
Nenhum município foi acrescido na lista daqueles atingidos pela pandemia, permanecendo em 
213 o número de cidades com casos confirmados do novo coronavírus, o que representa 95,09% 
dos municípios piauienses.   
 
Dos casos de hoje, 614 são homens e 720 mulheres com idades que variam de 1 mês a 101 anos. 
 
O Piauí possui  29.745 casos confirmados e 884  mortes por Covid-19. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 891 ocupados, 
sendo 550  leitos clínicos, 314 UTIs e 27 leitos de estabilização . As altas acumuladas somam 
1.299 e os pacientes recuperados 27.927. 

 
Governo anuncia cronograma de retomada 
para atividades e isolamento segue até 
setembro 
 

O governador Wellington Dia publicou, nessa terça-feira (7), um decreto com o cronograma 
detalhado para a retomada de todas as atividades econômicas no estado. A publicação 
estabelece a flexibilização das medidas de isolamento e de restrição das atividades e reforça que 
todo o processo se dará de forma gradual e segmentada. No decreto, fica também registrado 
que, em caso de crescimento da transmissibilidade da doença ou aumento da taxa de ocupação 
de leitos de UTI, o governo poderá rever a flexibilização e adotar medidas mais rigorosas. 

“Estamos apresentando um cronograma de várias etapas para a retomada de todas as atividades 
econômicas no estado, mas isso não significa que a pandemia e o isolamento acabaram. Na 
verdade, agora temos que ter mais cuidado e prudência para não jogar todo o trabalho que foi 
feito até agora por água abaixo. É de extrema importância que a população colabore para que 
não sejamos obrigados a dar um passo atrás. A segurança dessa retomada depende da atitude 
de cada um. Ninguém deve sair de casa se não for necessário. O isolamento continua”, alertou 
Wellington. 

 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Decreto-n%C2%BA-19.085.pdf


No cronograma, o fluxo de flexibilização considera três classificações conforme o impacto 
econômico e dependerá do risco epidemiológico avaliado por regiões assistenciais de saúde. 
Ressalta-se que, em caso de crescimento da transmissibilidade da doença ou aumento da taxa 
de ocupação de leitos de UTI, poderá ocorrer a regressão da flexibilização para níveis mais 
rigorosos, nos quais sejam permitidas apenas as atividades essenciais. 

“Cada ponto desse fluxo de flexibilização será analisado semanalmente para que qualquer sinal 
de piora no cenário, possamos agir rapidamente”, explicou o secretário de Estado do 
Planejamento, Antônio Neto. 

  

Cronograma 

Retomada das atividades divididas de forma organizada: 

Grupo I – flexibilizados em 4 momentos (06/07 – 13/07 – 20/07 – 27/07) 
Grupo II – flexibilização em 2 momentos (10/08 – 24/08) 
Grupo III – flexibilização em 2 momento (08/09 – 22/09) 

– No grupo I, estão alocadas as atividades consideradas de alto impacto e suas atividades 
correlatas: indústria de transformação e extrativa, construção civil, comércio, agricultura, 
pecuária e produção florestal. Foram acrescidas as atividades de saúde humana e animal dada 
sua relevância para a sociedade. 

– No grupo II, as atividades de médio impacto econômico, como: administração pública, defesa 
e seguridade social, atividades administrativas e serviços complementares, informação e 
comunicação, atividades de serviços pessoais, alojamento e outras atividades de serviço. 



– No grupo III, por sua vez, contempla as atividades econômicas de baixo impacto tais como: 
artes, cultura, esporte e recreação, serviços domésticos. As atividades de educação foram 
acrescidas ao grupo III pois propiciam à propagação da doença. 

Cada nova liberação ocorrerá a cada 15 dias até setembro, com a última etapa. “Isso tudo se 
cumprirá se tivermos cada um cumprindo a sua parte. Permanecem as regras de isolamento, a 
saída é gradativa e o prêmio a cada semana depende do que acontecer. Se tiver baixa do 
isolamento, crescer os doentes e a transmissibilidade, teremos que voltar atrás”, afirmou o 
governador. 

 

Condições 

Para o sucesso do pacto, é extremamente importante a consciência do empresariado no envio 
do Plano de Segurança Sanitária e Contenção da Covid-19, das evidências do cumprimento do 
plano e o preenchimento do formulário sobre saúde dos trabalhadores no sistema do Pro Piauí 
(http://propiaui.pi.gov.br). 

O envio do plano e das suas evidências e a alimentação contínua do sistema com as informações 
das condições de saúde dos trabalhadores, são pré-requisitos para as garantias de segurança 
sanitária proposta, possibilitando uma retomada econômica pautada na contenção da 
disseminação do novo coronavírus. 

O plano aprovado pelo COE, prevê o monitoramento epidemiológico e sanitário, realizado a 
cada semana; retomada gradual seguindo os critérios de segurança por cadeia produtiva e 
controle do fluxo de pessoas em locais públicos, ou de grande movimentação. 

O calendário fica sujeito à revisão e reordenamento em caso de crescimento do nível de contágio 
no estado, de acordo com os dados dos boletins epidemiológicos da Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesapi). O relatório de monitoramento será feito a cada sete dias, tendo como principal 
fonte as evidências e registros de funcionários. 

O calendário de flexibilização poderá se dar de forma regionalizada, adaptando-se à realidade 
de cada território. 

http://propiaui.pi.gov.br/


O cronograma foi apresentado e aprovado em conjunto pelo Comitê de Operações de 
Emergência (COE) que, de forma ampliada, contou com a participação de membros do 
Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, Assembleia Legislativa, 
OAB, PRF, Ministério Público do Trabalho, APPM, Prefeitura de Teresina, dirigentes lojistas, 
autoridades em saúde, a vice-governadora, Regina Sousa, parte do secretariado, entre outros 
órgãos públicos e privados. 

Seduc realiza lives sobre Covid-19 e ciências 
A Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Unidade Técnica do Chão da 
Escola (Utece), realiza, nesta quarta (8) e quinta-feira (9), às 16h, as lives “Boas práticas 
contra a Covid-19” e “A importância das ciências para o desenvolvimento da nação”. Os 
momentos serão transmitidos pelo canal Formação no Chão da Escola no YouTube. 

 

A coordenadora do programa No Chão da Escola, Evana Meire, relata que as lives têm 
uma novidade no segundo momento, após a formação, com atração cultural, buscando 
tornar mais prazeroso esses dias com as formações remotas, trabalhando a formação e a 
arte. 

“Nossos convidados dessa semana são a médica infectologista, Rosângela Oliveira, que 
desenvolverá a formação sobre as boas práticas contra a Covid-19, seguida da atração 
musical voz e violão, com o professor da 12ª GRE, José Antônio. E o professor Ciro Sá 
e a professora Jucilaine Carvalho, falando sobre a importância das ciências para o 
desenvolvimento da nação, na quinta-feira”, explica a coordenadora. 

A diretora da Utece na Seduc, Gildete Milú, afirma que a situação atual está exigindo dos 
profissionais da educação competências que muitos nunca tiveram a oportunidade de 
desenvolver. “Agora devemos pensar na competência fundamental e que vai nos ajudar 



em todas as situações que é a Inteligência Emocional. Antes de tudo, temos de confiar na 
nossa capacidade de adaptação e solução de problemas”, conclui. 

Para acompanhar a live basta acessar o canal Formação do Chão da Escola no YouTube. 

 

SeadPrev lança cartilha com informações de 
prevenção voltadas a servidores 
A mudança no comando da Secretaria de Estado da Administração e Previdência 
(SeadPrev), nesta quarta-feira (8), foi marcada pelo lançamento de uma cartilha virtual 
de prevenção a servidores estaduais. O trabalho foi apresentado pela secretária de Estado 
da Administração e Previdência, Ariane Sídia, mas executado ainda na gestão do ex-
secretário Merlong Solano, que deixou o órgão para assumir mandato como deputado 
federal. 

“É com muita satisfação que entregamos aos servidores piauienses um material 
cuidadosamente planejado pela equipe do professor Merlong, junto com o Centro 
Integrado de Atenção ao Servidor (Ciaspi) e a Vigilância Sanitária, para que esse servidor 
tenha mais tranquilidade no retorno aos trabalhos presenciais, assim que o plano de 
retomada começar a ser executado”, frisou Ariane Sídia. 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/WhatsApp-Image-2020-07-08-at-11.28.28.jpeg


 

Por meio do decreto nº 19.085/20, o Governo do Estado autorizou o retorno das atividades 
nos órgãos públicos a partir do dia 10 de agosto, o que deve acontecer em etapas, de 
acordo com as atribuições de cada órgão, ainda com servidores do grupo de risco 
trabalhando em casa e outros em escalas de revezamento, de forma a colaborar com os 
esforços para contenção da Covid-19. A cartilha será distribuída exclusivamente em 
formato digital, pois uma das metas é reduzir a circulação de papel, vetor de propagação 
do novo coronavírus. 

Orientações 

Usar máscara e manter distância de pelo menos dois metros entre as pessoas estão entre 
as principais recomendações da cartilha direcionada aos servidores, que também serão 
orientados a evitar levar bolsas e acessórios pessoais para dentro dos órgãos públicos, a 
fim de diminuir o risco de contaminação desses objetos e consequente adoecimento dos 
trabalhadores. 

“Sabemos que a luta contra o coronavírus é uma luta travada coletivamente, mas exige 
grande atenção de cada um de nós. É preciso que cada servidor lave as mãos 
frequentemente, higienize sua mesa de trabalho, evite compartilhar ferramentas de 
trabalho, como grampeadores, canetas e computadores, e tenha consciência de que os 
celulares também devem ser higienizados com frequência. Esse será o nosso novo normal 
até que tenhamos uma vacina”, explica Ariane Sídia. 

 


