
 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 526 casos confirmados e oito óbitos 
pela Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite 
desta sexta-feira (30). 

Dos 526 casos confirmados da doença, 300 são mulheres e 226 homens, com idades que 
variam de um a 88 anos. 

Seis homens e duas mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Antônio Almeida (39 anos), Batalha (59  anos), Floriano (62 anos), Padre 
Marcos (54 anos) e Teresina (56 e 78 anos). Já elas eram de Juazeiro do Piauí (92 anos) 
e Teresina (60 anos). 

 No boletim de ontem (28), a vítima de Campo Maior saiu na lista de óbitos como sendo 
do sexo feminino, mas na verdade trata-se de um homem de 63 anos. A mudança já foi 
feita no painel epidemiológico.  
  
Os casos confirmados no estado somam 113.291 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.400 e foram registrados em 
187 municípios. Até agora, morreram 1.394 homens e 1.006 mulheres.  
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Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 460 
ocupados, sendo 277 leitos clínicos, 180 UTIs e três leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.628 até o dia 30 de outubro. 

A Sesapi estima que 110.431 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

Governador visita obra de hospital que irá 
beneficiar 500 mil pessoas de 60 municípios 
Na manhã desta sexta-feira (30), o governador Wellington Dias esteve visitando as obras 
do novo hospital de Picos. A unidade de saúde contará com 152 leitos de internação. O 
Hospital tem previsão de entrega para 2022 e teve as obras iniciadas em julho deste ano. 
Estão sendo investidos R$ 29.495.354,79. 
  
A nova unidade de saúde será chamada de Centro de Referência Médica e atenderá cerca 
de 500 mil pessoas de mais de 60 municípios da macrorregião do Vale do Guaribas. Serão 
mais de 11 mil metros de área construída. Os recursos são do Tesouro Estadual e do 
Ministério da Saúde. 

 
Governador e equipe visitam as obras do novo hospital de Picos (Fotos: Paulo Barros) 
  
“Está obra tem uma importância muito grande para nosso estado. É um convênio com o 
governo federal e possui uma participação significa com o estado, onde está sendo 
investido cerca de 30 milhões de reais. Já estamos com uma estrutura bem adiantada com 
o objetivo de oferecer um novo hospital para Picos e região, oferecendo 152 leitos, UTI 
pediátrica e adulta, centro cirúrgico, entre outros. Ou seja, a unidade de saúde irá reforçar 



o atendimento que já vem sendo realizado pelo Hospital Justino Luz”, destaca Wellington 
Dias. 
  
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. O termo para a retomada das obras 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. 
  
O hospital terá 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, além de servir como hospital-
escola para os alunos do curso de medicina da Universidade Federal do Piauí, campus de 
Picos. 
  
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. 
O percentual de serviços executados até o momento é de aproximadamente 5% da obra, 
com previsão para ser concluída em outubro de 2022. 

Governador pede atenção às medidas de 
combate à covid-19 no feriado prolongado 

 
O governador do Piauí, Wellington Dias, divulgou nesta sexta-feira, em que decretou 
ponto facultativo pelo Dia do Servidor Público, um vídeo aos piauienses onde pede a 
colaboração da população em obediência às medidas governamentais de combate ao novo 
coronavírus. Pelo segundo fim de semana consecutivo, o Estado baixou um decreto 



proibindo o consumo de bebida alcoólica em locais públicos, para evitar aglomerações e 
assim impedir o contágio da covid-19 na populaçã. 

“Estamos tendo um repique da covid em vários lugares do mundo e do Brasil e não 
queremos que o mesmo aconteça no Piauí. Queremos evitar óbitos. Por isso, contamos 
com vocês no sentido de obediência às medidas restritivas neste feriado prolongado que 
se estende até segunda-feira, dia dos Finados”, disse o governador. 

Wellington Dias ressaltou que editou um novo decreto mantendo as restrições pelo 
segundo fim de semana (se prolongando até o feriado de segunda-feira) para evitar a 
propagação da covid, mas enfatizou que a população precisa fazer sua parte, com o uso 
de máscara, praticando o distanciamento social, usando álcool em gel e evitando 
aglomerações. 
 
O decreto determina também a intensificação de testagem por meio de visitas domiciliares 
das equipes de saúde, dentro do programa Busca Ativa. 
Representantes do Comitê de Ações Emergenciais (COE) avaliaram como positivos os 
resultados das ações adotadas no fim de semana anterior. 
 
“A maior parte dos (cidadãos) que procuramos e abordamos atenderam ao pedido da 
Polícia Militar de cumprir as regras. O trabalho das forças de segurança é sensibilizar a 
população que ela é necessária para manter os indicadores em condições de controle” 
ponderou o secretário de Segurança, coronel Rubens Pereira. 
 


