
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 216 casos confirmados e três óbitos 
pela Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite 
desta sábado (7). 
Dos 216  casos confirmados da doença, 107 são mulheres e 109 homens, com idades que 
variam de um a 89 anos. 
Dois homens e uma  mulher não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Campo Maior (45 anos) e Novo Oriente do Piauí  (63 anos). Já ela também 
era de Novo Oriente do Piauí (81  anos). A vítima  de 63 anos não possuía doenças 
relacionadas. 
Os casos confirmados no estado somam 116.742 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.467  e foram registrados em 
191 municípios. Até agora, morreram 1.431 homens e 1.036 mulheres.  
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Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 450 
ocupados, sendo 269 leitos clínicos, 175 UTIs e seis leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.909 até o dia sete de novembro. 
A Sesapi estima que 113.825 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

 
Governador anuncia reforços para o Hospital 
Regional de São Raimundo Nonato 

 
O governador Wellington Dias anunciou neste sábado (07) reforços para o município de 
São Raimundo Nonato. A cidade receberá novos monitores, respiradores e ambulâncias 
equipadas para atender pacientes diagnosticados com covid-19.  Os equipamentos irão 
para o Hospital Regional Senador Cândido Ferraz. 

“Deslocamos para região mais respiradores e monitores. São cinco novos leitos com seis 
monitores, sete ventiladores e uma torre de videolaparoscopia, além do suporte de 
profissionais e ambulâncias equipadas. Estamos unindo esforços, Estado e Município 
para poder dar todo suporte aos piauienses da região sul”, garantiu o chefe do executivo 
estadual. 



Wellington Dias informou ainda que equipes de profissionais de Floriano com 
fisioterapeutas e médicos intensivistas também serão deslocados. “Eles vão somar 
trabalho junto aos heróis e heroínas da saúde do Hospital de São Raimundo Nonato e da 
UPA do município. Tudo é resultado de um trabalho liderado pelo secretário de Saúde, 
Florentino Neto e da prefeita Carmelita Castro, que faz um intenso esforço pelo 
município”, disse. 

O governador destacou ainda a importância da continuidade do enfrentamento ao 
coronavírus. “Precisamos continuar com as medidas de higiene, distanciamento para 
reduzirmos a transmissibilidade, reduzir o adoecimento. O programa Busca Ativa tem 
nos ajudado nesse importante trabalho de identificação de novos casos com a testagem 
para garantir o cuidado e tratamento cedo, isso é fundamental”, comentou. 

O superintendente de Atenção da Rede de Média e Alta Complexidade, Alderico Tavares, 
explicou que os equipamentos são de última geração e que farão grande diferença na 
qualidade de atendimento da população. “Iremos a São Raimundo Nonato com um olhar 
técnico para ajudar a unidade, além de começar o suporte de médicos intensivos, que já 
foi autorizado pelo secretário Florentino Neto, que irão auxiliar os profissionais da 
região”, explicou o superintendente. 

Agricultura Familiar divulga boas práticas do 
semiárido Piauiense 

 
 



O superintendente de Desenvolvimento Rural da Secretaria da Agricultura Familiar 
(SAF) e Coordenador do PVSA (Projeto Viva o Semiárido), Francisco das Chagas 
Ribeiro, explica que a SAF firmou parceria com o Instituto Ubíqua, organização não 
governamental do Piauí, que vai realizar os trabalhos na área de gestão de conhecimento, 
e por meio deste acordo, será possível mostrar todo o processo de gestão do conhecimento 
por meio de cartilhas, livros, vídeos e outros materiais, além da realização de capacitações 
sobre os mais diferentes temas relacionados ao trabalho do Projeto Viva o Semiárido. 

“Muito importante porque a ação vai gerar várias peças de divulgação dos principais 
resultados do Projeto que encerra a parceria com o Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e vai aproveitar a experiência da Ubíqua que já é 
parceiro da SAF, atualmente está realizando curso de Repórter Digital on-line voltado 
para os jovens e filhos dos beneficiários e beneficiárias do PVSA.  Um material técnico 
mas com relatos reais de boas práticas de projetos que se destacaram no PVSA, 
documentando resultados positivos da parceria do Governo do Estado com o Fida por 
meio da Secretaria da Agricultura Familiar”. 

A Coordenadora do Projeto Gestão de Conhecimento da Ubíqua, Eulália Teixeira, destaca 
que o projeto foi gerado no Projeto Viva o Semiárido. “A ideia é registrar as boas práticas 
e a partir daí construir estratégias que vão multiplicar estas experiências em outras 
realidades. Este projeto envolve uma série de ações, algumas já dentre as previstas, que 
já estão sendo colocadas em prática como a produção de podcasts, programas 
informativos, animações e muitas outras ações a partir do conhecimento construído. Os 
protagonistas são todos os participantes do PVSA em todos os níveis, comunicadores, 
consultores, agentes comunitários e as famílias de agricultores familiares”, concluiu a 
coordenadora. 

Projeto Viva o Semiárido(PVSA) 

O último relatório da Missão de avaliação do Fida no Piauí, realizada totalmente de forma 
remota, em junho deste ano, destacou que 90% das metas foram atingidas, um alcance de 
mais de 23 mil famílias com 105% da meta de 22 mil. 
Um total de 211 Projetos de Inclusão Produtiva foram implantados no Piauí, beneficiando 
mais de 8 mil famílias no semiárido, em 89 municípios. Foram investidos 50 milhões de 
reais nas diversas cadeias produtivas, como cajucultura, piscicultura, hortas, quintais 
produtivos e atividades não agrícolas, como artesanato. 
Ele destaca que 90% das metas foi atingido, já que em termos de público beneficiário, 
alcançou mais de 23 mil famílias com 105% da meta, de 22 mil. 
Uma das principais maneiras do projeto trabalhar é por meio dos Projetos de Inclusão 
Produtiva, 211 PIP’s foram implantados no Piauí, beneficiando mais de 8 mil famílias no 
semiárido em 89 municípios. Foram investidos 50 milhões de reais nas diversas cadeias 
produtivas, como cajucultura, piscicultura, hortas, quintais produtivos e atividades não 
agrícolas, como artesanato. 
A expectativa é de renovação da colaboração entre o Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola e o Governo do Estado, com o anúncio de um projeto mais 
amplo, o Piauí Sustentável e Produtivo, que irá inserir eixos relacionados à infraestrutura 
hídrica e ações ambientais. 

 


