
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 682 casos confirmados e nove óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite desta sexta-feira (16). 
 
Dos 682 casos confirmados da doença, 377 são mulheres e 305 homens, com idades que 
variam de um ano a 99 anos. 
 
Oito homens e uma mulher não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Francisco Aires ( 52 anos), Pedro II (44 e 82 anos), São Julião (82 anos), Picos 
(47 anos) e Teresina ( 42, 73 e 78 anos). Já a mulher é de Campo Maior  (68  anos). A 
vítima de 42 anos não tinha comorbidades. 
  
Os casos confirmados no estado somam 105.838 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.278 e foram registrados em 
178 municípios. Até agora, morreram 1.319 homens e 959 mulheres.  
 



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 485 
ocupados, sendo 296 leitos clínicos, 184 UTIs e 5 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.176 até o dia 16 de outubro. 
 
A Sesapi estima que 103.075 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

 
Hospital de Picos recebe doação de máscaras 
adaptadas para tratamento da Covid-19 
A equipe de Fisioterapia do Hospital Regional Justino Luz (HRJL), em Picos, recebeu, 
nesta semana, por meio do Projeto Motirõ, a doação de 10 máscaras de mergulho 
adaptadas para a realização de ventilação não invasiva (VNI). As máscaras serão 
utilizadas para auxiliar no tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19. 

O Projeto Motirõ tem como objetivo construir soluções técnicas de baixo custo e alto 
impacto e oferecê-las gratuitamente para o tratamento da Covid-19. Formado por um time 
de profissionais de diversas áreas, entre engenheiros, médicos, fisioterapeutas, 
advogados, funciona em polos nas cidades de Bauru, Botucatu, Campinas, Itapeva, São 
José dos Campos e São Paulo, todas no estado de São Paulo. 

Motirõ é uma palavra Tupi-Guarani que significa “reunião de pessoas para colher ou 
construir algo juntos, uns ajudando os outros”. O projeto começou com a adaptação das 
máscaras de mergulho full face (modelo Easy Breath®) para equipamento de ventilação 
não invasiva (VNI). 

 



A iniciativa para obter as doações partiu da fisioterapeuta Samara Ravenny, que junto à 
Coordenação de Fisioterapia do hospital, inscreveu o Justino Luz no projeto, que, além 
das máscaras, produz equipamentos de proteção individual e tendas. 

Para os coordenadores do setor de Fisioterapia do HRJL, João Filho e Jarlan Ted, essa foi 
uma conquista de grande importância para a população que necessita de assistência 
respiratória no hospital. “Inscrevemos o Justino Luz para conquistar essas máscaras e, 
para nossa surpresa, da primeira vez já vieram 10 unidades, trazendo mais benefícios aos 
pacientes internados com Covid-19 sendo um ganho enorme para toda a população”, 
destaca João Filho. 

 

O presidente da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), Pablo Santos, 
ressalta a importância dessas parcerias para a melhoria dos atendimentos. “Mesmo com 
toda a estruturação e aparelhamento que a Fepiserh vem promovendo no Hospital de 
Picos, a cooperação de outras entidades e projetos, como o Motirõ, são benéficas no 
sentido de oferecer alternativas que elevam os serviços e otimizam o acolhimento, sendo 
assim, só temos a agradecer a doação, assim como, a iniciativa das equipes em buscar 
colaborações”, avalia o gestor. 



 

Presidente da Fepiserh, Pablo Santos. 

A diretora-geral do HRJL, Samara Sá, reconhece a importância de trabalhar com equipes 
proativas. “Estamos muito felizes com essa conquista, pois agora oferecemos mais uma 
alternativa de tratamento para os pacientes com síndrome respiratória aguda grave. 
Parabéns à equipe pelo empenho e por trabalhar sempre em busca do melhor”, comenta 
a gestora. 

O Hospital Regional Justino Luz é referência para o tratamento da Covid-19 na 
macrorregião de Picos, abrangendo mais de 40 municípios e assistindo mais de 600 mil 
pessoas. A unidade de saúde conta com 20 leitos de UTIs e 35 leitos clínicos no setor de 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (Área Covid), mais 10 leitos de terapia intensiva 
para pacientes com outras patologias, além de ventiladores de transportes para 
deslocamento. 

 

 

Governo do Estado decreta ponto facultativo 
na segunda-feira (19) 
Em razão da grave crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19, o governador 
Wellington Dias, assinou o decreto estadual nº 19.266, de 15 de outubro de 2020, que 
declara ponto facultativo na segunda-feira (19), feriado estadual em que é comemorado o 
Dia do Piauí. 



O decreto é válido para todos os órgãos e entidades da administração pública estadual 
direta e indireta, autárquica e fundacional, sem prejuízo aos serviços essenciais. 

 

Regeneração e Amarante recebem estrutura 
de conexão da Piauí Conectado 
O backbone aéreo implantado pelo Projeto Piauí Conectado interliga os municípios de 
Regeneração e Amarante, beneficiando as regiões com uma rede de transporte de dados 



mais veloz e com alta capacidade de trafegabilidade. Cerca de 25 km de fibra óptica foram 
instalados no trecho que liga os dois municípios. 

Os órgãos da administração pública contarão com internet de maior qualidade, 
transmissão de dados mais segura e rede confiável. “Com a implantação do backbone, 
escolas, delegacias, hospitais e outros órgãos estaduais poderão atender a população de 
Regeneração e Amarante com mais celeridade e qualidade”, explica o diretor-presidente 
da Piauí Conectado, Emerson Silva. 

Desde 2019, o município de Amarante conta com conexão de internet em órgãos da 
administração pública estadual. Atualmente já são 11 pontos instalados em escolas, na 
Universidade Estadual do Piauí (Uespi), delegacias, postos da Agespisa e Emater. 

 

 

Em julho deste ano, a cidade também ganhou pontos de internet wi-fi livre nas praças 
Velho Monge e Padre Virgílio Madeira. O técnico em Radiologia, Felipe Vitório da Silva 
Nascimento, de 21 anos, é um dos moradores de Amarante que acessa a internet gratuita 
nas praças com frequência. “Acesso em momentos de lazer, para pesquisa de trabalho. 
Foi um bom projeto porque ajuda a população que não tem internet em casa, que pode ir 
para a praça e acessar o wi-fi gratuito. Todo mundo fica conectado”, conta o morador. 

Conhecida por sua riqueza histórico cultural, Amarante se destaca como polo turístico 
com mais de 70 casarões localizados em seu centro histórico. Além de contar com vários 
museus com acervos variados, a cidade também se destaca na fabricação de cachaça e no 
turismo ecológico oferecido por eco parque instalado na região. Todas essas atrações, que 



ainda são pouco exploradas por boa parte dos piauienses, ganharão visibilidade no país e 
no mundo, graças à internet. 

Localizada a 187 km de Teresina, Regeneração tem como principais atividades produtivas 
a agroindústria e o agronegócio. Setores que podem crescer ainda com o apoio da 
tecnologia. No CEEPRU Engenheiro Agrônomo Valdemar Carvalho, colégio agrícola da 
região, são oferecidos cursos técnicos de Administração, Agropecuária e Agronegócio. 
Com o apoio da internet mais rápida instalada no local por meio do Projeto Piauí 
Conectado, os serviços oferecidos na escola melhoraram consideravelmente. “Antes, 
usávamos uma internet via satélite muito problemática. Atualmente, melhorou bastante. 
Demandas como envio de documentações e planos de aula são executados de forma mais 
rápida”, relata o professor Edvaldo Vieira de Sá. 

O projeto Piauí Conectado já ativou no município 10 pontos de conexão em escolas 
estaduais, no 18° Batalhão da Polícia Militar e em órgãos como Detran e Agespisa. 

 

 

Piauí Conectado 

O projeto Piauí Conectado consiste na implantação de uma rede de fibra óptica de 
qualidade a menor custo, que traz benefícios para a população piauiense. A primeira etapa 
do projeto vai atender 101 municípios até o fim do mês de outubro. Com a sua expansão 
aprovada, mais 123 municípios do Piauí serão contemplados com acesso à internet banda 
larga. 

 


