
 

 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 610 casos confirmados e 12 óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
sexta-feira (2). 
 
Dos 610 casos confirmados da doença, 340 são mulheres e 270 homens, com idades que variam 
de um a 90 anos.  
 
Oito homens e quatro mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Ele eram naturais 
de Água Branca (60 anos), Castelo do Piauí (33 anos), Monsenhor Gil (55 anos), Picos (79, 81 
anos), Santa Cruz do Piauí (49 anos) e Teresina (53 e 80 anos). As mulheres eram de Novo Santo 
Antônio (41 anos), Paulistana (50 anos), Teresina (47 anos) e Uruçuí (47 anos). 
 



As 224 cidades piauienses foram atingidas pela pandemia. Os casos confirmados no estado 
somam 98.108. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.144 e foram registrados em 173 
municípios. Até agora, morreram 1.232 homens e 912 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 480 ocupados, 
sendo 285 leitos clínicos, 193 UTIs e 2 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 4.725 
até o dia 02 de outubro. 
 
A Sesapi estima que 95.484 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 Bom Jesus implanta nove leitos de 
UTI 

O Hospital Regional Manoel de Sousa Santos, localizado na cidade de Bom Jesus, 
inaugurou, na quinta-feira (1º), nove leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que 
atenderão pacientes em tratamento com a Covid-19. As UTIs foram resultado de 
investimentos do Governo do Estado em parceria com a Enel Green Power. 

 

“Estamos entregando os leitos de UTI para atender a população do extremo Sul do Piauí, 
no Território da Chapada das Mangabeiras. A estrutura já conta com equipe completa de 
médicos intensivistas, fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos, assistentes sociais, entre 
outras áreas”, destacou Helder Meneses, diretor do hospital. 

Segundo o governador Wellington Dias, a implantação de UTIs no sul do estado é o 
resultado de do trabalho realizado em todas as regiões para descentralizar os atendimentos 
de saúde. “Dentre os compromissos que assumi, está esse de prosseguir com a 
descentralização de atendimentos na área da saúde. Lembro que, ainda no meu primeiro 
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mandato, qualquer situação de média e alta complexidade tinha que recorrer a Teresina e 
fomos ampliando, chegando agora na região sul do estado. Para mim, é uma alegria 
entregar esses nove leitos de UTI para Bom Jesus e para toda essa região, ampliando o 
atendimento. Isso que significa salvar vidas, cuidar da saúde do nosso povo”, ressaltou o 
chefe do executivo estadual. 

De acordo com Helder Meneses, por conta do momento da pandemia, os leitos serão 
destinados exclusivamente aos pacientes com Covid-19. “Agora os pacientes Covid, que 
precisarem de leitos de UTIs poderão ser regulados para o Hospital Regional Manoel de 
Sousa Santos, onde contaram com uma equipe capacitada para atender 24 horas”, pontua 
o diretor do hospital. 

Após a pandemia, os leitos passarão a atender pacientes que vierem a precisar de 
atendimento especializado. “Este é o legado que estamos deixando para Bom Jesus. Um 
hospital com boa estrutura, equipado e com profissionais qualificados para atender a 
população local e vizinha”, pondera Helder Meneses.  
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Governo recebe totens que checam 
temperatura e uso de máscaras 
O Governo do Estado vem adotando novas tecnologias como aliadas nas medidas de 
prevenção à Covid-19. Recentemente, a Agência Tecnologia da Informação do Piauí 
(ATI) e o Espaço da Cidadania, unidade Show Auto Mall, receberam totens digitais que 
medem a temperatura corporal e fazem mapeamento facial de indivíduos a fim de checar 
o uso de máscara de proteção. 

Trata-se de uma solução que permite o controle de acesso através de inteligência artificial 
para determinar se os usuários estão usando máscara e para medir a temperatura de quem 
estiver entrando no local. 

“A ATI recebeu a doação dos totens de controle pela empresa chinesa Dahua Technology 
e fez a cessão de um dos aparelhos ao Espaço da Cidadania. É um sistema que pode emitir 
um alerta em tempo real pedindo para que usuários sem proteção utilizem máscara e 
também caso um usuário esteja com febre tenha se aproximado do aparelho”, explicou o 
diretor-geral da ATI, Antônio Torres. 

 
Para o secretário de Administração e Previdência, Franzé Silva, a utilização da tecnologia 
dará segurança a mais para a população que usa e que precisa dos serviços nos Espaços 
da Cidadania. “Nós estamos retomando o espaço da Cidadania como um dos focos da 
nossa gestão. Trabalhando o retorno com os cuidados que exigem esse momento, por 
agendamento e criando todas as precauções para que uma população possa ser bem 
atendida nos nossos espaços de cidadania, mas dentro de um grau de segurança, mesmo 
nesse momento em que há um processo de queda em relação a morte e a 
transmissibilidade”, destacou Franzé. 



Ainda de acordo com o secretário Franzé, a implantação dos totens poderá ser ampliada 
para os outros Espaços da Cidadania. “É um piloto. Nós vamos identificar se isso dá um 
bom resultado, se a gente consegue detectar o número de segurança em relação a esse 
serviço, havendo essa avaliação por parte das coordenações nós vamos ampliar para 
outros espaços”, finalizou. 

Agricultores de seis territórios já podem 
acessar o edital do Programa de Alimentação 
Saudável 

 
O Governo do Estado lançou o edital do Programa de Alimentação Saudável (PAS) e esse 
já pode ser acessado no site da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF). A 
primeira etapa o programa beneficiará os Territórios dos Carnaubais, Cocais, Chapada 
Vale do Itaim, Vale do Canindé, Vale do Guaribas e Entre Rios, com recursos da ordem 
de R$ 1.000.000, alcançando mais de 2.500 famílias. 

A secretaria de Estado da Agricultura Familiar, Patrícia Vasconcelos, destaca que mais 
de R$ 4 milhões estão garantidos para a execução do PAS nos Territórios de 
Desenvolvimento do Estado do Piauí, no próximos meses e no início de 2021. 

O diretor técnico do Projeto Viva o Semiárido, Clebio Coutinho, informa que a inscrição 
é feita de forma presencial com envio da documentação descrita no edital. “Trata-se da 
entrega presencial das habilitações jurídica e técnica e do projeto de venda, conforme 
modelo disponibilizado no edital. Na habilitação, a entidade a ser inscrita deve comprovar 
a personalidade jurídica por meio de estatuto, CNPJ, comprovante de endereço e as 
respectivas certidões que comprovem regularidade tributária e documentos e declarações 
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referentes aos seus dirigentes. Já na técnica, a entidade tem que apresentar documento 
que comprove a área de atuação, assim como documentos comprobatórios que possui 
experiência de no mínimo dois anos na execução de projetos e programas de apoio à 
agricultura familiar, como, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 
Programa de Geração de Emprego e Renda (Progere) e o Projeto Viva o Semiárido 
(PVSA)”, explica o diretor. 

Essa habilitação técnica e jurídica deve ser enviada em um único envelope, chamado 
“envelope 1”. Também deve ser entregue um segundo envelope com o projeto de venda, 
conforme modelo fornecido pelo edital, contendo informações básicas como nome 
completo, telefone, e-mail e endereço da entidade, relação de agricultores fornecedores e 
lista de produtos a serem adquiridos, limitando a R$ 6.500 por agricultor. 

A SAF constituiu uma comissão para avaliar a habilitação e o projeto de venda da 
entidade, se homologado a inscrição, ela é convidada a firmar convênio com a secretaria 
para execução da proposta, isso, de acordo com o orçamento disponibilizado. 

O diretor do PVSA ressalta que as entidades que se habilitaram para executar a proposta 
de venda, não podem receber essa produção para fazer a doação desses produtos 
diretamente às famílias e sim repassarem para as entidades socioassistenciais dos 
municípios que serão responsáveis pela doação simultânea desses produtos para as 
famílias do Cadúnico, consideradas em situação de vulnerabilidade social ou insegurança 
alimentar e nutricional. 

“O edital tem um papel muito importante, sobretudo neste momento, pois além de 
viabilizar a comercialização de produtos saudáveis daqueles que não estão conseguindo 
participar das tradicionais feiras para realizar suas vendas, vai possibilitar a doação desses 
produtos às famílias que também enfrentam problemas com a redução de renda, em 
função da pandemia”, destacou Clebio Coutinho. 

 


