
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 588 casos confirmados e nove óbitos 
pela Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite 
desta terça-feira (3). 

Dos 588 casos confirmados da doença, 334 são mulheres e 254 homens, com idades que 
variam de cinco meses a 92 anos. 

Sete homens e duas mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Floriano (29 e 46 anos), Novo Santo Antônio (79 anos), Picos (75 anos), São 
Julião (87 anos), São Raimundo Nonato (41 anos) e Teresina (89 anos). Já elas eram de 
Pedro II (76 anos) e Teresina (90 anos).  As vítimas de 29 e 41 anos não possuíam 
comorbidades. 
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Os casos confirmados no estado somam 114.530 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.441 e foram registrados em 
188 municípios. Até agora, morreram 1.418 homens e 1.023 mulheres.  

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 477 
ocupados, sendo 299 leitos clínicos, 175 UTIs e três leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.746 até o dia três de novembro. 

A Sesapi estima que 111.612 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

Piauí recebe Missão de Avaliação do Banco 
Mundial 

 
O Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 
(SAF) e Progere II, está recebendo desde o dia 28 de outubro até o dia 6 de novembro, a 
missão de Avaliação do Banco Mundial (BM), das ações do Programa de Geração de 
Emprego e Renda (Progere II), desta vez on-line. 

A missão  tem como objetivos avaliar os resultados do projeto Pilares do Crescimento e 
Inclusão Social (IFP) e apoiar a implementação das atividades dos componentes; fazer 
seguimento das condições para uma possível prorrogação da data de encerramento do 
projeto e discutir o Plano de Ação para 2021, os processos de aquisições de cada atividade 
pendente; os arranjos de gestão financeira, contábil e de desembolso e acompanhar o 
cumprimento das salvaguardas sociais e ambientais. 

O Consultor do Desenvolvimento Rural, Emmanuel Bayle e uma equipe de onze 
consultores e especialistas  do BM nas diversas áreas de atuação, como meio ambiente, 
gênero, gestão financeira, regularização fundiária, salvaguardas sociais compõe a missão. 



Os consultores, representantes da Seplan e a Secretária de Estado do Desenvolvimento 
Rural, Patrícia Vasconcelos, participaram nesta terça-feira (3) da abertura oficial da 
missão. 

Segundo a diretora do Progere II, Janaína Mendes, o programa beneficiou até o momento, 
Planos de Investimento Produtivos – PIP em 32 municípios do Piauí com ações de 
fortalecimento da agricultura familiar e geração de renda e desenvolvimento rural 
sustentável. Os Planos de Investimento Produtivos (PIP) contribuem para a melhoria de 
renda de famílias pobres rurais e fortalecem as cadeias produtivas nas áreas de 
cajucultura, apicultura, mandiocultura, caprinovinocultura, quintais produtivos e 
artesanato. O governo do Piauí através do PROGERE II investirá o total aproximado de 
R$ 8.151.423,41 (oito milhões, cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e três e 
quarenta e um reais) atendendo diretamente 1.043 (mil e quarenta e três) famílias rurais 
destes territórios. 

A SAF através do acordo de empréstimo entre Governo do Estado do Piauí e o Banco 
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), por meio do Projeto Pilares 
do Crescimento e Inclusão Social, desenvolve o Programa de Geração de Emprego e 
Renda no Meio Rural (PROGERE  II) que tem apoiado empreendimentos produtivos nos 
territórios dos Cocais, Carnaubais e Entre Rios 

O superintendente de Desenvolvimento Rural e coordenador do PVSA (Projeto Viva o 
Semiárido), Francisco das Chagas Ribeiro, acrescenta que dentro da agenda da semana, 
serão realizadas outras videoconferências com participação de técnicos das Empresas e 
entidades prestadoras de assistências técnicas e de comunidades atendidas. A 
programação desta terça contou com a participação de beneficiários dos projetos das 
comunidades Fortaleza III do Município de Esperantina, a cooperativa CODEVARP do 
Município de Piracuruca, Associação de São Luís do Município de Barras e do 
Assentamento Espraiado do município de Demerval Lobão. 

“Esta missão é mais abrangente  porque vai avaliar as ações do acordo de empréstimo do 
estado como um todo, que envolve outras secretarias, como as secretarias da Saúde, 
Educação, Meio Ambiente  e também a Coordenadoria de Mulheres. Todas estas 
entidades supervisionadas por este projeto maior, que é o Pilares do Desenvolvimento, 
coordenado pela unidade gestora do projeto que é a Seplan. A  equipe vai avaliar os 
resultados já alcançados pelo Programa de Geração de Emprego e Renda, a liberação dos 
recursos, execução física no campo, finalização dos projetos pilotos, andamento dos 
demais projetos que ainda estão em execução e  fazer programação para esta fase final do 
acordo. Portanto, eles vêm tratar das diretrizes para a finalização da implantação dos 
projetos produtivos e avaliar resultados concretos que nós temos para apresentar”, frisou 
o gestor. 

Internet da Piauí Conectado já atende 101 
cidades piauienses 
Com a inclusão das cidades de Pedro II, Paes Landim, São Miguel do Fidalgo, Santa 
Filomena e Cajueiro da Praia já são 101 municípios piauienses interligados por uma 
estrutura de fibra óptica capaz de garantir conexão de internet de qualidade. Essa 



realidade que promove o desenvolvimento em todo o estado, especialmente em tempos 
de pandemia de Covid-19, foi alcançada em menos de dois anos de trabalho, graças à 
Parceria Público-Privada (PPP) firmada entre o Governo do Piauí e a empresa Piauí 
Conectado. 

 

O projeto está implantando internet banda larga nos órgãos da administração pública 
estadual, especialmente das áreas da saúde, educação e segurança pública. A rede 
aumenta a capacidade de atendimento e a velocidade na conexão, reduzindo custos e 
maximizando a eficiência na prestação dos serviços. Já são 1.275 pontos ativos em órgãos 
públicos em todo o estado. 

Mas essa internet também está à disposição para a população em pontos de acesso ao 
público, os PAPs. Eles estão instalados em praça e locais estratégicos de grande 
circulação e já somam 100 em todo o estado. A expectativa é que, até o final deste ano, 
mais 100 praças públicas tenham Wi fi de qualidade funcionando, totalizando quase 200 
pontos de acesso aberto ao público. 

Até o momento, essa PPP investiu mais de R$ 80 milhões e foi responsável pela geração 
de cerca de 450 empregos diretos e indiretos em todo o Piauí. A expansão de internet 
banda larga por todo o estado vai beneficiar os 224 municípios que compõem o território 
piauiense, já que o projeto de expansão foi aprovado e será executado a partir de 2021. 

“O objetivo é colocar o Piauí de forma moderna e eficiente a partir do uso dos serviços 
tecnológicos proporcionados pela Internet. Isso significa a viabilidade de serviços como 
telemedicina e educação EAD, por exemplo, sem contar as possibilidades para 
desenvolver o comércio e toda a estrutura social da cidade”, comemora o governador 
Wellington Dias. 



Uma das vantagens da PPP é que, ao final do contrato, toda essa estrutura permanece à 
disposição do poder público. “São mais de 2 mil quilômetros de rede de fibra óptica já 
instaladas. É um projeto que tem um potencial transformador incrível, pois hoje, internet 
e conectividade são fundamentais. Esse trabalho feito através da PPP vai potencializar a 
atuação do governo nas cidades do interior”, destaca a superintendente de Parcerias e 
Concessões (Supac), Viviane Moura. 

Mais investimentos na rede 

Emerson Silva, presidente da Piauí Conectado, reforça que, até o fim do ano, a empresa 
fará investimentos importantes, como a implantação do backbone subterrâneo da rede. 
Ele deve ficar pronto até o final de 2021 e, só com esse equipamento, a empresa estima 
um investimento de R$ 144 milhões. 

“Backbone é a espinha dorsal da Internet, responsável pelo envio e recebimento dos dados 
entre diferentes localidades. Então, a implantação desse equipamento vai melhorar ainda 
mais os serviços prestados e a segurança dos dados também será reforçada, a partir da 
inauguração do nosso prédio do Datacenter e do Centro de Operações da Piauí Conectado, 
em dezembro”, finaliza Emerson Silva. 

A PPP Piauí Conectado tem prazo de 30 anos e o investimento total que deve ser feito 
pela iniciativa privada é de R$ 214.055.786,65. 

Inscrição de processo seletivo para o CER IV 
de Parnaíba encerra na quinta (5) 

 
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para o preenchimento de 
cadastro reserva da Unidade Pós-Covid 19, que irá funcionar no novo Centro 



Especializado em Reabilitação (CER IV) de Parnaíba. As inscrições seguem até dia 5 de 
novembro para cargos de nível superior, técnico e médio. 

Os cargos são para assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, 
nutricionista, enfermeiro, assistente de Desenvolvimento Humano, técnico de suporte, 
recepcionista e auxiliar de almoxarifado. Os profissionais atuarão nos serviços de 
reabilitação multidisciplinar Pós-Covid 19. A contratação será por tempo determinado, 
podendo ser prorrogada. 

As inscrições podem ser feitas, de forma gratuita, no site da Associação Reabilitar 
(www.reabilitar.org.br). Os interessados devem enviar currículo acompanhado das 
respectivas comprovações no ato da inscrição. Todos os profissionais devem comprovar 
as exigências estabelecidas no edital. 

O processo seletivo será dividido em duas etapas: análise de currículo e entrevista. O 
resultado da inscrição e análise curricular serão divulgados nos dias 10 de novembro, 
no site da Associação Reabilitar. 

O calendário com as datas e horários das entrevistas será disponibilizado no dia 12 de 
novembro e serão entre os dias 16 e 20 de novembro. A previsão para a divulgação do 
resultado final é 22 de novembro. 

Clique aqui para acessar o edital 

 

http://www.reabilitar.org.br/
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