
 

 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 274 casos confirmados e sete óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite deste sábado (24). 
 
Dos 274 casos confirmados da doença, 135 são mulheres e 139 homens, com idades que 
variam de cinco meses a 93 anos. 
 
Quatro homens e três mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Ipiranga  (33 anos),  Milton Brandão (86 anos) e Teresina (51 e 56 anos). Já 
elas eram de Elesbão Veloso (61  anos), Picos (68  anos) e Wall Ferraz  (75 anos). Todas 
as vítimas possuíam comorbidades.  
  
Os casos confirmados no estado somam 110.103 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.347 e foram registrados em 
181  municípios. Até agora, morreram 1.359 homens e 988 mulheres.  



 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 459 
ocupados, sendo 282  leitos clínicos, 173 UTIs e quatro leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.412 até o dia 24 de outubro. 
 
A Sesapi estima que 107.307 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

 
Busca Ativa é considerado um dos pontos 
fortes no enfrentamento à Covid-19 no Piauí 

 

O Programa Busca Ativa vem sendo uma das ferramentas mais importantes do Governo 
do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), para o enfrentamento à 
pandemia da Covid-19 no Piauí. A ação tem como principais pontos a detecção precoce 
e o tratamento rápido de novos casos, além de passar orientações adequadas para a 
população sobre a prevenção e cuidados em relação ao novo coronavírus. 

Dília Falcão, gerente da Atenção Básica da Secretaria de Estado da Saúde e coordenadora 
geral do Programa Busca Ativa, destaca que a ferramenta é um dos pontos fortes do 
enfrentamento à Covid-19, que permitiu uma ação bem próxima dos municípios. 

“É importante destacar que o Busca Ativa continua com as ações por todo o estado, 
detectando novos casos, orientando a população, realizando testagens, evitando, dessa 
forma, o crescimento descontrolado de casos em nossos municípios. Esse é um trabalho 
importante e contamos que todos continuem nos ajudando como já vem sendo feito. É 



muito importante verificar que os municípios reconhecem a importância que o programa 
vem tendo no enfrentamento à pandemia”, destaca a gerente. 

Em Água Branca, um dos primeiros municípios a adotar o programa, o secretario 
municipal da Saúde, Devid Perfeito, informou que devido ao Busca Ativa, o município 
conseguiu detectar e tratar precocemente mais de 600 casos da doença. 

“Nós agradecemos essa parceria com o Busca Ativa. Nós não paramos o programa em 
nosso município e hoje apresentamos uma curva controlada de casos da doença, além de 
apresentarmos uma redução nos óbitos. Esse é o objetivo de todos e por isso vamos 
manter o programa, mantendo, assim, nossos resultados positivos”, destacou o gestor. 

Defensoria Publica e SAF promovem curso de 
defensora popular para mulheres rurais 

 

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF), por meio do Programa de Geração 
de Emprego e Renda no Meio Rural (Progere II), e em parceria com a Defensoria Pública 
do Estado do Piauí, está promovendo o Curso em Direitos Humanos para Formação de 
Defensora Popular. 

O curso tem como objetivo capacitar lideranças comunitárias femininas, militantes e 
demais beneficiárias de programas nas áreas de direitos humanos, serviços e 
equipamentos públicos destinados ao atendimento das mulheres, sistema básico de 
Justiça, noções de direitos de grupos sociais vulneráveis e empreendedorismo. 

As 15 mulheres participantes do curso são beneficiárias de projetos desenvolvidos pela 
SAF como o PVSA, Progere, Credito Fundiário e também de instituições parceiras. 



“A gente fica muito feliz com os resultados do curso e com os testemunhos das 
participantes. Esperamos que surjam novas oportunidades como essas, para que a gente 
possa contribuir com o empoderamento das mulheres do campo, e que elas possam cada 
vez mais estarem cientes de seus direitos e lutarem por eles junto à sociedade”, ressalta a 
diretora do Progere II, Janaína Mendes. 

O curso está dividido em oito módulos e está sendo realizado virtualmente. Entre os temas 
das aulas estão: direitos das mulheres presas; comunicação não violenta/mediação de 
conflitos; violência contra mulher; educação financeira; dentre outros. A finalização dos 
cursos está prevista para o dia 07 de novembro. 

Para Maria Alana Ribeiro, do município de Esperantina e integrante do Grupo de 
Mulheres Quebradeiras de Coco, o conhecimento adquirido no curso é valioso. “Eu estou 
gostando muito do curso, pois têm várias coisas que eu não sabia que eram direitos das 
mulheres e agora eu sei e vou repassar para o meu grupo. Eu espero que todas as mulheres 
que estão participando do curso possam levar esse  conhecimento para outras mulheres, 
para que elas consigam se defender e saber sobre seus direitos. Caso apareça outro curso 
igual a esse eu irei fazer novamente, pois é muito valioso para o aprendizado de nós 
mulheres”, afirmou ela. 

A Secretaria de Agricultura Familiar, a partir de seus programas e projetos, articulou a 
participação de beneficiárias de seus projetos e parceiras das entidades de Assistência 
Técnica Sistemática (ATS), como parte do plano de enfrentamento à violência contra a 
mulher rural, elaborado pelo Comitê de Políticas Públicas para Mulheres Rurais. 

Para a consultora de Gênero e Geração do Progere II, Wladynea Albuquerque, o curso irá 
fortalecer a proposta encabeçada pela SAF e pelo Comitê em relação ao plano de ação de 
enfrentamento à violência contra as mulheres rurais. 

 

 


