
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 236 casos confirmados e cinco óbitos pelo 
novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite 
deste sábado (3). 
 
Dos 236 casos confirmados da doença, 129 são mulheres e 107 homens, com idades que variam 
de quatro meses a 106 anos.  
 
Dois homens e três mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram naturais de 
Picos (64 anos) e Teresina (77 anos). As mulheres eram de Altos (77 anos), Novo Oriente (37 
anos) e Floriano (71 anos). 
 
As 224 cidades piauienses foram atingidas pela pandemia. Os casos confirmados no estado 
somam 98.344. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.149 e foram registrados em 173 
municípios. Até agora, morreram 1.234 homens e 915  mulheres.  
 



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 487 ocupados, 
sendo 288 leitos clínicos, 196 UTIs e 3 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 4.748 
até o dia 03 de outubro. 
 
A Sesapi estima que 95.708 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 

 
Uespi promove evento sobre agricultura como 
saída para superar a crise 

 
O curso de Agronomia da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), campus de Uruçuí, 
realiza a XI Semana de Agronomia, com o tema “A agricultura como saída para superar 
a crise”, entre os dias 7 e 9 de outubro, na plataforma Google Meet.  

O evento visa discutir temáticas relacionadas aos impactos ocasionados no agronegócio 
do Cerrado sul piauiense, sobretudo no âmbito regional, mediante à situação de pandemia 
da Covid-19. 

De acordo com um dos coordenadores do evento, professor João Valdenor, a Semana de 
Agronomia será organizada em forma de palestras com duração de 40 minutos. “Em 
nossa primeira atividade de extensão utilizando as plataformas digitais, estamos buscando 
nos aperfeiçoar e nos adaptar a tal realidade enfrentada e ao mesmo tempo fornecendo ao 
corpo acadêmico desta instituição informações atualizadas da realidade enfrentada pelo 
setor agrícola da região, o que nos permitirá conhecer melhor as estratégias utilizadas 
pelos mesmos durante a pandemia”, finaliza o docente. 



Inscrições 

De forma gratuita e com certificados de 20h, as inscrições do evento estão sendo feitas 
mediante preenchimento de formulário até o dia 7 de outubro. 

 Governo do Piauí retoma reconhecimento de 
povos indígenas em novembro 
Diante da lei 7.389, que reconhece formal e expressamente a existência de povos 
indígenas nos limites da extensão territorial do estado do Piauí, sancionada pelo 
governador Wellington Dias em agosto deste ano, a vice-governadora Regina Sousa, que 
está à frente do Pro Social, enfatizou a importância do reconhecimento dos chamados 
“invisíveis” no Piauí e anunciou que os trabalhos de busca ativa dessas pessoas retornará 
em novembro. 

“Sem o reconhecimento, é como se eles não existissem, embora eles já venham tendo 
assistência há muito tempo por conta dessa relação do Governo Wellington Dias com os 
índios, mas era algo  voluntário, já que não havia uma política. Ela se estabeleceu a partir 
de reconhecer a existência deles. Então, as tribos que já estava formalmente sendo 
atendidas, agora, existem de fato”, ressaltou Regina Sousa. 

 

Essa é uma luta antiga dos povos originários e, com a publicação da lei, as políticas 
públicas conseguirão chegar de forma mais organizada e específica, ajudando com que 
eles possam manter a sua cultura tradicional. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegqgQCKAaez5AmNGoEwrMglK4NaXIgpMb-U3XT7SZevFSJ2w/viewform


 

A vice-governadora tem acompanhado de perto o trabalho junto aos chamados 
“invisíveis” e falou sobre o desafio para que o Estado implemente políticas públicas com 
a pandemia. “O desafio é que eles continuam invisíveis à medida que temos um cadastro 
único, onde estão cerca de 14 mil famílias, mas muitos não são encontrados. Com a 
pandemia, a busca ativa teve que ser paralisada, mas os poucos municípios onde testes 
foram feitos observou-se que as pessoas não são encontradas, ao ponto que ninguém 
conhece, ou então foram embora da localidade. Tem sido um trabalho difícil que a 
pandemia dificultou mais ainda, mas acredito que em novembro possamos retornar com 
mais força, as equipes estão montadas para fazer as visitas nas comunidades na zona rural 
dos municípios, serão várias andando ao mesmo tempo identificando essas pessoas para 
que possamos incluí-las nos programas sociais, verificar suas moradias e o abastecimento 
de água potável”, disse Regina. 

A lei também trata sobre a regularização fundiária das terras utilizadas coletivamente por 
essas comunidades. “Agora as terras em que vivem já podem ser demarcadas, eles podem 
fazer investimentos no que eles quiserem trabalhar dentro da cultura deles. Portanto, a lei 
aprovada é um grande passo, agora é entregar os títulos de terra onde a terra já está 
definida, temos lugares em que os títulos estão prontos e outros em que os títulos estão 
em andamento, o Interpi tem sido muito ágil nesse aspecto, o que faltava mesmo era a 
lei”, frisou Sousa. 

 


