
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 494 casos confirmados e seis óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite desta segunda-feira (28). 
 
Dos 494 casos confirmados da doença, 265 são mulheres e 229 homens , com idades que 
variam de um mês a 95 anos.  
 
Cinco homens e uma mulher não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais das cidades de Lagoa do SÍtio (33 anos), Piripiri (71 anos), São Miguel do Tapuio 
(72 anos), Teresina (62 e 75 anos). A mulher era de Água Branca (90 anos). Todas as 
vítimas tinham doenças relacionadas.  
 



As 224 cidades piauienses foram atingidas pela pandemia. Os casos confirmados no 
estado somam 95.227. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2107 e foram 
registrados em 172 municípios. Até agora, morreram 1.210 homens e 897 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 520 
ocupados, sendo 302 leitos clínicos, 213 UTIs e 5 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 4.568 até o dia 28 de setembro. 
 
A Sesapi estima que 92.600 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
Governo do Estado reforça parceria com 
Banco do Nordeste 
O governador Wellington Dias recebeu, nesta segunda-feira (28), no Palácio de Karnak, 
o superintendente estadual em exercício do Banco do Nordeste (BNB), Diogo Martins, 
banco que é parceiro do Governo do Estado em diversos programas voltados ao crédito 
para empreendedores e investidores de pequeno, médio e grande porte. 

 

Wellington afirmou que o banco é uma das instituições financeiras mais importantes no 
estado do Piauí. “De um lado, o BNB é o agente financeiro que coloca mais recursos em 
andamento no estado, são cerca de R$ 2,1 milhões em investimentos e a meta é alcançar 
R$ 3,5 milhões. Investimentos que ajudam a multiplicar outros investimentos, desde o 
Crédito Amigo para o pequeno empreendedor, o programa voltado para a agricultura 
familiar, até para o médio e grande investidor, na indústria, na produção, ou seja, o 
resultado desses investimentos alavanca a geração de emprego, de renda e 



desenvolvimento. Por isso, colocamos o Estado do Piauí como parceiro do Banco do 
Nordeste”, disse Dias. 

O superintende enfatizou a parceria do banco com o governo. “O Governo do Piauí está 
alinhado com as ações do Banco do Nordeste e vamos continuar a trabalhar de mãos 
dadas, no sentido de fazer a missão do banco, que é desenvolver a região Nordeste, em 
especial o Piauí, levando os programas de microcrédito urbano e rural, além do Programa 
de Desenvolvimento Territorial (Prodeter), do Programa Nacional da Agricultura 
Familiar e até o agronegócio, indústria, comércio e serviço. Então, nos colocamos à 
disposição do governador para que alcancemos o desenvolvimento do estado”, ressaltou 
Diogo Martins. 

 

Segundo a secretária de Estado do Planejamento, Rejane Tavares, a reunião tem uma 
importância estratégica, já que o Banco do Nordeste é um parceiro muito importante para 
o desenvolvimento das diversas cadeias produtivas que o estado possui. “É um parceiro 
que já está presente na área rural com diversas iniciativas, como um programa de 
desenvolvimento dos territórios, no qual já existe uma parceria com o Governo do Estado, 
que se identifica as principais cadeias produtivas que quais produtores teria perfil para ter 
acesso a investimentos nessa área. Então, é muito importante termos o Banco do Nordeste 
como parceiro porque ele pode, justamente, atuar nessa área de capital de giro dos 
empreendedores, que permitirá, a partir das infraestruturas que o Estado já vem fazendo, 
dinamizar diversas áreas de vários territórios do estado do Piauí”, frisou a gestora. 

Estiveram presentes à reunião ainda a superintendente da Seplan, Edilene Facundes; o 
secretário de Estado do Governo, Osmar Júnior; o superintendente de Habitação da ADH, 
João Rodrigues Lima Filho; e, representando a Agência de Fomento, Evaldo Ciríaco. 



 
 
Governador Wellington Dias é eleito 
presidente do Consórcio Nordeste 

O governador do Piauí Wellington Dias foi eleito, por unanimidade, presidente do 
Consórcio Nordeste, nesta segunda-feira (28), em reunião, por videoconferência, com os 
governadores da região. Ele destacou que será uma grande responsabilidade e que seu 
trabalho será focado nos temas de gestão integrada para o desenvolvimento nordestino. 
Pontuou ainda o trabalho desenvolvido pelo governador da Bahia, Rui Costa, que esteve 
como presidente do consórcio desde sua formação, em março de 2019. 

“É uma grande responsabilidade que assumo pela confiança dos nove estados do Nordeste 
que, por unanimidade, escolheram o meu nome para presidir no próximo período o 
Consórcio do Nordeste. Vamos trabalhar a gestão, a integração do Nordeste em um 
projeto de desenvolvimento nas áreas da tecnologia, infraestrutura, turismo, economia, 
relação internacional, agricultura familiar, ou seja, toda uma política de saúde e de 
segurança, de educação, integrados para o bem da população e desenvolvimento do 
Nordeste”, disse. 



Para o governador do Pernambuco, Paulo Câmara, a escolha foi acertada por Wellington 
ter liderado a construção do Consórcio Nordeste. “Como o Wellington Dias liderou a 
construção do Consórcio Nordeste, tem a capacidade de nos conduzir nesse momento. O 
Rui trabalhou na consolidação do Consórcio no Brasil e no mundo e o Wellington vai 
seguir trabalhando pela região”, ressaltou. 

Flávio Dino, governador do Maranhão, elogiou o trabalho executado por Rui Costa à 
frente do Consórcio e destacou a amizade com o chefe do executivo piauiense. “Nosso 
companheiro Rui fez um excelente trabalhado nesse período desafiador. Wellington Dias 
é um amigo que tenho há 30 anos, com muita cumplicidade e sei da competência dele 
desde que era presidente do Sindicato dos Bancários. Acho que o Consórcio estará muito 
bem conduzido por ele, vai nos representar muito bem”, declarou. 

O governador e agora ex-presidente do Consórcio Nordeste, Rui Costa, reiterou que a 
união e integração foi fundamental para os resultados que o Consórcio já obteve até o 
momento. “Agradeço toda a solidariedade e apoio dos companheiros. O que construímos 
até aqui é fruto da nossa unidade. Conseguimos pautar um debate político justo e racional. 
Portanto, o saldo é positivo. O nosso índio vai para o quarto mandato com muita 
experiência e unidade. Esse Consórcio é uma articulação que veio para nos ajudar nos 
deveres como governadores”, disse. 

Picos terá hospital referência que irá 
beneficiar 500 mil pessoas de 60 municípios 
A retomada das obras do novo hospital público de Picos está a todo vapor. O termo para 
que as obras retornassem foi assinado pelo governador Wellington Dias e os secretários 
de Estado da Saúde, Florentino Neto, e da Fazenda, Rafael Fontelles, ainda no mês de 
julho, dando início às obras de conclusão da 1ª etapa da construção do Centro de 
Referência Médica de Picos. 

A obra foi contratada por meio do Consórcio Hospital de Picos Comtermica/Sahliah em 
29 de maio de 2018, com prazo de execução de 825 dias a contar da emissão da ordem 
de serviço, e com prazo de vigência até 31 de dezembro de 2022, por meio do contrato 
n.º 129/2018. 

 A unidade terá leitos para tratamento da Covid-19 e funcionará como hospital-escola. O 
valor da contratação da obra foi de R$ 29.495.354,79. O hospital contará com uma 
estrutura moderna de 152 leitos de internação, dez leitos de UTI pediátrica, dez leitos de 
UTI adulto, cinco salas de cirurgia de alta complexidade, central de processamento de 
resíduos, quatro salas de parto normal, auditório com 150 lugares, refeitório e biblioteca. 

O consórcio iniciou os serviços com a limpeza e raspagem de vegetação rasteira do 
canteiro de obras, como também do levantamento das condições físicas das construções 
do canteiro de obras. O percentual de serviços executados até o momento é de 
aproximadamente 5% da obra, que está sendo executada dentro dos prazos estabelecidos 
no cronograma físico-financeiro, com previsão para ser concluída em outubro de 2022. 

 



 

A obra está apenas começando, o maior volume de serviços irá iniciar com a chegada da 
estrutura metálica, prevista para a próxima semana. 

 

A unidade atenderá cerca de 500 mil pessoas, de 60 municípios piauienses. “Esse projeto 
foi concebido há alguns anos, tivemos alguns problemas no andamento, mas conseguimos 
resolver e agora a obra só vai parar quando for concluída, pois os recursos estão 
assegurados. O Estado investirá fortemente para que seja um centro de alta complexidade. 
Também iremos adquirir novos equipamentos que irão viabilizar o funcionamento 
adequado do hospital”, disse o secretário Florentino Neto. 

 



Além do atendimento à população, a unidade servirá também como um hospital-escola 
de média e alta complexidade, tendo em vista que receberá acadêmicos do curso de 
Medicina da Universidade Federal do Piauí (UFPI) de Picos. 

“Esse hospital é o sonho do município e vai ser muito importante para suprir a demanda 
da população, que é grande, pois atende toda a região do Vale do Guaribas. A nova 
unidade é um dos principais meios de melhoria no atendimento à população da região, 
uma vez que as previsões apontam que o hospital atenderá cerca de meio milhão de 
pessoas, de 60 municípios piauienses”, conclui o secretário da Saúde. 

 


