
 

 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 763 casos confirmados e cinco óbitos pelo 
novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite 
desta quarta-feira (30). 

Dos 763 casos confirmados da doença, 417 são mulheres e 346 homens , com idades que variam 
de um a 99 anos.  

Quatro mulheres e um homem não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram naturais 
de Floriano (76 anos) e Teresina (59, 80 e 84 anos). O homem era de Teresina (85 anos ). Apenas 
uma das vítimas não possuía doenças relacionadas. 

As 224 cidades piauienses foram atingidas pela pandemia. Os casos confirmados no estado 
somam 96.849. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.127 e foram registrados em 172 
municípios. Até agora, morreram 1.219 homens e 908 mulheres.  
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Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 487 ocupados, 
sendo 289 leitos clínicos, 194 UTIs e 4 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 4.643 
até o dia 30 de setembro. 

A Sesapi estima que 94.235 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 

Governo envia Projeto de Lei Orçamentária 
Anual à Alepi nesta quarta (30) 
A Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan) envia à Assembleia Legislativa, nesta 
quarta-feira (30), o Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) para o exercício financeiro 
de 2021. A proposta elaborada, de forma transparente e responsável, será submetida à 
apreciação dos deputados e deverá ser votado até o fim da sessão legislativa de 2020. 

O Ploa 2021, alinhado ao Plano Plurianual 2020-2023, estima a receita e fixa a despesa 
em R$ 16.204.233.045, que após dedução das contribuições do Estado ao Fundeb e 
transferências constitucionais aos municípios, resulta em R$ 13.327.663.455 na previsão 
da receita líquida. 

Segundo a secretária de Estado do Planejamento, Rejane Tavares, com a pandemia do 
novo coronavírus, a economia foi extremamente impactada com o fechamento dos 
negócios, indústrias, empreendimentos comerciais e serviços. “O motor que gera 
emprego e renda foi paralisado ou teve o ritmo bastante diminuído. Isso fez com que a 
expectativa do PIB do estado brasileiro fosse revista para baixo, gerando incertezas 
macroeconômicas e pedindo uma resposta rápida dos governos para gerenciar a crise”, 
ressaltou a gestora. 

O Estado do Piauí adotou como estratégia de retomada da economia o PRO Piauí II, que 
vai financiar ações nas áreas de educação, saúde, assistência social, segurança e 
infraestrutura e tem recursos previstos no Orçamento de 2021 de acordo com o gráfico 
abaixo. 

 



Despesas finalísticas estimadas para o exercício 2021 por eixos para o PRO Piauí II 

O PRO Educação tem uma particularidade. O governo previu que entraria R$ 811 milhões 
neste ano de 2020 referente ao precatório do Fundef, porém o recurso entrou na 
integralidade, totalizando R$ 1,65 bilhão. 

Segundo a superintendente de Orçamento e Operações Financeiras da Seplan, Edilene 
Facundes, como o valor total do precatório já entrou no exercício de 2020, no orçamento 
do próximo ano o recurso não mais será inserido. “O que não for investido deste recurso 
em 2020 vai ser contabilizado numa conta de superávit financeiro. Este valor não será 
encontrado no Orçamento de 2021, no entanto, o saldo não utilizado este ano, já nos 
cofres do Estado, vai financiar as ações do PRO Educação que estão na LOA 2021, 
alinhadas ao Plano de Aplicação dos Recursos do Fundef, por meio do que chamamos 
suplementação orçamentária por superavit”, explicou Edilene. 

Os valores totais estimados para o PRO Educação para o exercício de 2021 são de R$ 
670.686.935, financiados com recursos do precatório do Fundef. 

A receita total do Estado do Piauí estimada para o exercício de 2021 prevê crescimento 
1,69% em relação ao total previsto em 2020. A fonte de recursos próprios ficou 
praticamente igual ao previsto para este exercício, com uma leve queda. 

O Ploa 2021 apresenta os projetos e ações que serão implementados no próximo ano, a 
partir do planejamento estratégico existente para cada área do governo, além das 
estimativas das diversas fontes de recursos e as áreas onde serão aplicados, incluindo 
todas as ações do PRO Piauí II, carro chefe da retomada da economia no Piauí. 

Progere beneficia 596 famílias com recursos 
de mais de R$ 4 milhões 
A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF), por meio do Programa de Geração 
de Emprego e Renda no Meio Rural (Progere II), tem apoiado empreendimentos 
produtivos nos Territórios de Desenvolvimento dos Cocais, Carnaubais e Entre Rios. 

Os Planos de Investimento Produtivos (PIP) promovem ações que fortalecem as cadeias 
produtivas nas áreas de caprinovinocultura, cajucultura, apicultura, mandiocultura, 
quintais produtivos e artesanato. Uma ação que atende diretamente 596 famílias desses 
territórios, um investimento na ordem de R$ 4.278.118,99. 

O superintendente do Desenvolvimento Rural da SAF, Francisco das Chagas Ribeiro, 
ressalta que a secretaria vai liberar, no fim de 2020, R$ 3,5 milhões para investimento em 
novos projetos do ProgereII, e esse valor, junto aos outros recursos liberados no início 
deste ano, da mesma ordem, que continuarão beneficiando vários projetos produtivos das 
principais cadeias produtivas desses territórios, e que vão continuar incrementando a 
renda das famílias, que portanto vão ter maior produção e maior condição de 
comercialização. 

“Dentre todos, destaco dois projetos voltados para os indígenas, de Piripiri e de Lagoa do 
São Francisco, e também para comunidades quilombolas, em Esperantina e Piripiri, e 
ainda aqueles específicos para mulheres, como no caso de Cocal de Telha ,com o Projeto 



das Mulheres Guerreiras. Com essas ações, a SAF dá continuidade ao  incentivo à 
comercialização, produção e geração de renda. Embora sejam os valores não tão altos, 
com recursos na faixa de 150 mil reais por projeto, mas percebemos um forte impacto na 
economia local, pois movimentam a mão de obra e a economia em cada uma destas 
comunidades, e o conjunto deles faz uma grande diferença na economia familiar desses 
municípios”, destacou o superintendente. 

A diretora do Progere II, Janaína Mendes, ressalta que no mês de setembro foram 
liberados recursos de cinco projetos, sendo dois no Território Entre Rios, dois nos Cocais 
e um no Carnaubais, totalizando R$ 856.283,92 e atendendo diretamente 128 famílias. 
“A aplicação desse recurso tem como principal objetivo a melhoria da renda e qualidade 
de vida da população rural” afirma a gestora. 

 

O projeto da Escola Família Agrícola (EFA) Cocais tem o valor total na ordem de 
R$321.600,51, com o investimento do Estado de R$251.700,51. A iniciativa tem como 
objetivo a construção de uma unidade de beneficiamento de frutas dos agricultores 
familiares, uma horta e uma sistema de avicultura em São João do Arraial. O propósito é 
repassar informações técnicas sobre produção e agregação de valor aos produtores rurais 
que já produzem ou pretendem produzir com consequente melhoria das condições de vida 
desses beneficiários e aumento da liberdade financeira da instituição escolar. 

O deputado estadual Francisco Limma, integrante da Frente Parlamentar da Agricultura 
Familiar da Assembleia Legislativa do Piauí, que ajudou a implantar a Escola Família 
Agrícola e acompanha o desenvolvimento dela, destaca a importância da qualificação 
profissional na atualidade, citando que, com a formação e experiência, os alunos podem 
retornar às comunidades e passar a qualificar melhor as tecnologias de apoio à produção, 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/progere3-scaled.jpg


gestão e comercialização e ao beneficiamento da produção agropecuária e das unidades 
de produção familiar. 

“O projeto como um todo é muito importante para os territórios. A implantação desta 
agroindústria de polpa para as famílias que mantém alunos nas EFAs merece destaque, 
pois é importante tanto para gerar alimentos saudáveis, emprego e renda quanto para 
possibilitar a capacitação nestas áreas (avicultura, horticultura e a fruticultura). É um 
projeto promissor porque, além disso, permite o intercâmbio dos alunos dos Cocais, a 
qualificação desses jovens que atuarão em pouco tempo como profissionais na área rural, 
das famílias dos assentados, das comunidades rurais organizadas e de outros segmentos 
produtivos. Muito importante para o Piauí, especialmente para essas famílias que 
possuem uma renda baixa e que foram beneficiadas pelo programa”, frisou Limma. 

 

“Estamos muito satisfeitos após recebermos a notificação sobre a liberação dos 
recursos,  contemplando a associação da Escola Família Agrícola com este projeto do 
Progere. É de grande importância para todos, pois são duas grandes estruturas que vão 
ser construídas, uma indústria para a produção de polpa e um sistema de produção de 
hortaliças tecnificado, importante para todo o território, pois além de geração de renda 
para as famílias, irão servir de modo didático para o aprendizado dos alunos, oriundos de 
vários municípios do Território dos Cocais”, concluiu o presidente da Efa’s Cocais, 
Antônio Sousa. 

O projeto da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Almessegas 
(Apeca) do município de Pau D’árco, por exemplo, atende diretamente 26 famílias, e 
contempla o incremento na criação de ovinos, caprinos e galinhas e produção de hortas 
nos quintais. 

Já em Miguel Alves, por meio da Associação Comunitária dos Trabalhadores de 
Tamanduá, 25 famílias são atendidas e o plano de investimento é de quintais 
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agroecológicos com o plantio de milho, feijão, mandioca irrigada, pequenos aviários de 
galinhas caipiras e plantio de hortas. 

Em Pedro II, 23 famílias são atendidas diretamente, por meio da Associação Municipal 
Bom Samaritano (AMBS) e o PIP é direcionado para a criação de galinhas caipiras, 
plantio de milho, mandioca e produção de ração alternativa. 

 

No município de Campo Maior, em Santo Antônio, são 18 famílias beneficiadas e o plano 
é de criação de caprinos com centros de manejo, compra de matrizes, área de plantio de 
capim, palma dentre outros. 

O presidente da Associação dos Agricultores do Assentamento Santa Luz, Bernardo 
Alves de Macedo, destaca que o Progere II vai beneficiar 22 famílias, 9 mulheres e 13 
homens. Vamos comprar pequenos animais como caprinos e ovinos, 264 fêmeas e 15 
reprodutores, ampliação de aprisco, aquisição de nova caixa da água de 15 mil litros para 
abastecer a comunidade, notebook e impressora para associação. “O projeto vai beneficiar 
muito o assentamento que já existe há 15 anos e certamente ajudará as famílias que vivem 
aqui a desenvolver a agricultura familiar não só do nosso município, mas de todo o nosso 
estado”, pontuou Bernardo. 

O Progere II é fruto da parceria entre o Governo do Estado e o Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), por meio do Projeto Piauí Pilares do 
Crescimento e Inclusão Social, beneficiando até o momento 22 municípios com ações de 
fortalecimento da agricultura familiar e geração de renda e desenvolvimento rural 
sustentável. 
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Escolas do Piauí se reorganizam com base em 
decreto para retomada das aulas 
O Governo do Piauí publicou o decreto nº 19.219, emitido em 21 de setembro de 2020, 
que aprova o Protocolo Específico Nº 042/2020, com Medidas de Prevenção e Controle 
da Disseminação do Sars-CoV-2 (Covid-19) para o setor relativo à educação, que 
estabelece as normas do retorno de aulas presenciais para estudantes do 3º ano do Ensino 
Médio, Pré-Enem e estágios na área da saúde no estado. A medida vale tanto para a rede 
pública quanto privada de ensino, mas o decreto não determina a volta imediata das aulas 
presenciais. 

No caso das escolas públicas da rede estadual, cada instituição de ensino deverá 
apresentar um plano de segurança com as adequações às recomendações da Vigilância 
Sanitária para garantir o distanciamento entre as pessoas, uso de máscaras, higiene e 
limpeza dos espaços. 

 “O cronograma de retorno começa com a preparação das escolas, com uma pesquisa com 
professores e alunos, com relação aos protocolos sanitários, para evitar a disseminação 
do novo coronavírus. A partir de 28 de setembro, as escolas começam a receber as equipes 
de funcionários administrativos. Em seguida, em 5 de outubro, retornam os professores. 
As equipes devem elaborar um plano pedagógico para o retorno das aulas, seguindo o 
modelo híbrido que mescla atividades remotas e presenciais e respeitando a lotação e 
carga horária do professor”, explicou o secretário de Estado da Educação, Ellen Gera. 

 

As escolas da Rede Estadual de Ensino iniciaram o processo de reorganização para a 
retomada organizada das aulas presenciais para turmas de 3º ano do Ensino Médio 
(regular, integrado e VII   etapa da EJA). 



O Ceti Rama Boa, em Altos, já recebeu os pais para assinar o termo de retorno dos filhos. 
No Ceti Solange Viana, em Teresina, todos os alunos aceitaram retornar. Já no Ceti 
Didácio Silva, no bairro Dirceu, começou na semana passada a reorganização das salas e 
sinalização do prédio para receber os alunos, a partir do dia 19 de outubro, com toda a 
segurança necessária. 

 

De acordo com a diretora do Didácio, Maria do Desterro, a escola possui 652 alunos de 
1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio e um total de 32 professores, sendo que 26 são apenas do 
3º ano. Neste primeiro momento, os 171 estudantes do 3º ano deverão escolher pela volta, 
ou não, das aulas presenciais. 

“Antes da pandemia tínhamos salas com 52 alunos e agora serão, em média, 16 por sala. 
Aqueles que não quiserem vir poderão continuar acompanhando as aulas on-line, pois 
elas permanecerão sendo transmitidas em tempo real, bem como os professores que não 
puderem vir por pertencerem a algum grupo de risco poderão ministrar suas aulas de 
casa”, explicou a diretora. 

Maria José Mendes, diretora da Unidade de Ensino e Aprendizagem da Seduc-PI, 
explicou que para atividades presenciais do modelo híbrido, as escolas devem priorizar 
revisões, simulados e reforço escolar. Para o retorno, cada unidade terá que apresentar 
um plano de segurança com as adequações e as recomendações da Vigilância Sanitária. 

“A Seduc está promovendo vários encontros virtuais voltados para orientação pedagógica 
do modelo híbrido de ensino, sempre priorizando a carga horária do professor, a saúde de 
toda comunidade escolar e o aprendizado dos estudantes”, explicou Maria José. 

HGV retoma atendimentos no setor de 
endoscopia 
O Serviço de Endoscopia do Hospital Getúlio Vargas (HGV) retorna, a partir desta 
quarta-feira (30), as atividades. O serviço passa a funcionar com fluxos menores para 
atendimento aos casos não relacionados à Covid-19. 

 Segundo o diretor-geral do HGV, Gilberto Albuquerque, além de uma agenda com maior 
intervalo de tempo entre os atendimentos, o paciente e seu acompanhante permanecerão 
no setor obedecendo às regras de distanciamento social e uso de máscaras. “Essas são 



medidas que garantem a segurança de todos, pacientes, acompanhantes, equipes médicas 
e assistenciais”, destaca o gestor. 

 

 

A paciente M.L.B.S, de 64 anos, foi a primeira a ser beneficiada com o retorno. Ela conta 
que está aguardando desde março pelo exame, quando foi suspenso devido à pandemia. 
“Estou tranquila!! Fiquei aguardando na fé que tudo ia passar. Tomei todas as precauções 
e deu tudo certo!!” relata a paciente. 

A equipe que assistiu ela foi composta pela médica Maria Helena Santos, pela enfermeira, 
Sônia Machado, as técnicas Patrícia Matos, Jacyane Abreu e Maria Valmira Cardoso e o 
anestesista Walberto Eulálio. 

 

 



 


