
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 484 casos confirmados e sete óbitos 
pela Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite 
desta sexta-feira (13). 

Dos 484 casos confirmados da doença, 272 são mulheres e 212  homens, com idades que 
variam de um ano a 93 anos. 

Seis mulheres e um homem não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram 
naturais de Canto do Buriti (54 anos), Monte Alegre do Piauí  (50 anos) e Teresina (72, 
82, 85 e 91 anos). Já ele era Rio Grande do Piauí  (52 anos). O homem de 52 não possuía 
comorbidades.  

Os casos confirmados no estado somam 119.940 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.523 e foram registrados em 
195 municípios. Até agora, morreram 1.459 homens e 1.064 mulheres. 
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Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 423 
ocupados, sendo 263 leitos clínicos, 153 UTIs e sete leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 6.102 até o dia 13 de novembro. 

A Sesapi estima que 116.994 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

PIB do Piauí tem terceiro maior crescimento 
do Nordeste e passa de R$ 50 bilhões 

 

Em 2018, o Estado do Piauí alcançou um PIB de R$ 50,38 bilhões, registrando um 
crescimento real de 2,1% em relação ao ano de 2017. O crescimento verificado no estado 
ficou acima da média nacional e da média dos estados do Nordeste, que foi de 1,8%. Em 
termais nominais, o crescimento no estado foi de 11% em relação a 2017, quando o Piauí 
registrou um PIB de 45,4 bilhões de reais. Em relação à economia da Região Nordeste, o 
estado elevou sua participação de 4,8% para 5,0% entre 2017 e 2018. Outro destaque é a 
renda per capita no Piauí, que registou um incremento nominal de 9,5%, chegando ao 
valor de R$ 15.432,05. 

Os dados são do IBGE-PI e da superintendência Cepro. A divulgação do documento 
completo será feita pelo governador Wellington Dias, na segunda-feira (16), às 10h, ao 
vivo pelas redes sociais do Governo. Estarão presentes as equipes do IBGE-PI e da 
superintendência Cepro, da Seplan, elaboradores do estudo. 

A setor agropecuário apresentou participação de 9,9% no total da economia piauiense em 
2018, o que significou um crescimento de 0,5 ponto percentual em relação ao ano de 
2017, que foi de 9.4%. Tal expansão foi influenciada pela melhoria de 25,3% no 
desempenho na estrutura produtiva de agricultura, inclusive apoio à antes e a pós-colheita 



no estado, justificada sobretudo pela expansão da cultura de soja praticada no cerrado 
piauiense. As demais atividades agropecuárias também tiveram variação em volume 
positiva:  2,3%, em pecuária, inclusive apoio à pecuária; e 6,7%, em produção florestal, 
pesca e aquicultura. 

A indústria também elevou sua participação no PIB do estado, passando de 12,1% de 
participação, em 2017, para 12,4%, em 2018. Em termos de volume, porém, a variação 
do setor foi negativa e igual a -2,8%. O acréscimo em participação da Indústria ocorreu 
devido à atividade de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduo e 
descontaminação, em que houve aumento no segmento de geração e distribuição de 
energia elétrica. 

O desempenho negativo foi influenciado pela construção, que teve variação em volume 
de -7,5% em 2018: a maior queda em volume entre as 18 atividades que compõem a 
economia do Piauí. 

O setor de serviços apresentou perda de participação na economia piauiense, pelo segundo 
ano consecutivo, e representou 77,6% da economia do estado em 2018 (78,5% em 2017). 
Já a variação em volume foi positiva, de 0,7%. As duas atividades que mais contribuíram 
para a perda de participação dos serviços na economia piauiense foram Comércio e 
reparação de veículos automotores e motocicletas e Atividades profissionais, científicas 
e técnicas, administrativas e serviços complementares. 

Apesar disso, em nenhuma das duas houve queda em volume nem redução nominal do 
valor adicionado bruto. A perda relativa ocorreu porque o crescimento em volume, na 
agropecuária, e em preço, na indústria, foram relativamente mais altos. 

A secretária de Estado do Planejamento, Rejane Tavares, destaca a relevância do PIB para 
a construção de políticas públicas. “É preciso ver que o PIB é um indicador econômico 
de muita importância, pois, ele representa a soma de todos os bens e serviços produzidos 
no estado durante o ano de 2018. Então, ele mostra a dinâmica econômica do estado, 
quais os setores que têm uma perspectiva de crescimento maior e permite também uma 
tomada de decisões e de construção de políticas públicas que possam apoiar a dinâmica 
econômica do estado”, explicou. 

Sesapi dá orientações para o dia das eleições 
A Secretaria de Estado da Saúde dá orientações de controle e prevenção da Covid-19 no 
dia das eleições no Piauí, seguindo as recomendações da Justiça Eleitoral.  As medidas 
prioritárias adotadas desde o inicio da pandemia devem ser reforçadas no próximo 
domingo, dia 15. 

O uso de máscara ao sair de casa para o local de votação deve ser obedecido, bem como 
permanecer com ela durante todo o período em que o eleitor estiver na seção. Os eleitores 
também devem evitar aglomerações, principalmente em ambientes fechados. 

As orientações do Comitê de Operações Emergenciais(COE) são para que os eleitores 
obedeçam às marcações de distanciamento feitas pela Justiça Eleitoral nas filas dos locais 
de votação. E evitem contato físico como abraços, apertos de mão e beijos para não correr 
riscos de disseminação do vírus porque ainda estamos numa pandemia. O COE também 



recomenda que o eleitor observe a recomendação do Tribunal Regional Eleitoral de levar 
a própria caneta para a seção eleitoral e o álcool em gel para higienizar as mãos antes e 
depois de usar a urna. 

 

Os membros do Comitê também lembram das regras de conduta divulgadas pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) para as eleições deste ano em que os eleitores com sintomas ou 
quadro confirmado de Covid-19 não devem comparecer à votação. Quem apresentar febre 
no dia de votar ou tiver sido diagnosticado com o vírus nos 14 dias antes não deve 
participar das eleições e justificar o voto. 

No dia das eleições, a Sesapi vai seguir o Plano de Segurança Sanitária, que foi elaborado 
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (T.R.E/PI). “Buscamos nos alinhar com o 
Tribunal Regional Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral para que o cidadão e a 
cidadã possam contribuir com o futuro da sua cidade tranquilo. Estamos atentos para 
garantir a segurança de todos. Por meio do COE, estamos orientando para a obediência 
às normas higiênico-sanitárias”, diz Florentino. 

 


