
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 515 casos confirmados e três óbitos 
pela Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite 
desta quarta-feira (18/11). 

Dos 515 casos confirmados da doença, 270 são mulheres e 245 homens, com idades que 
variam de um a 94 anos. 

Três mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram de Francisco Ayres 
(94 anos), Piripiri (80 anos) e Teresina (67 anos). Apenas a vítima de 80 anos possuía 
comorbidades.  

No boletim de hoje está sendo excluída uma duplicidade de óbito registrada no dia 
08/07/2020. Uma paciente, de 80 anos, com PCR  positivo em Teresina e Parnaíba, foi 
computada duas vezes. A referente notificação de Parnaíba foi retirada do painel 
epidemiológico. 
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Os casos confirmados no estado somam 121.428 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.556 e foram registrados em 
195 municípios. Até agora, morreram 1.478 homens e 1.078 mulheres. 

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 423 
ocupados, sendo 253 leitos clínicos, 166 UTIs e quatro leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 6.238 até o dia 18 de novembro. 

A Sesapi estima que 118.449 casos pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

Seplan viabiliza projeto para aquisição de 
implementos agrícolas 

 
 
A Seplan recebeu, na manhã desta quarta-feira (18), uma comissão do Tabuleiro do Alto 
Parnaíba com uma demanda do território para aquisição de kits de mecanização agrícola, 
com o objetivo de diminuir os custos de produção dos pequenos agricultores familiares. 
Os kits são compostos de plantadeiras, adubadeiras, carretas agrícolas para serem 
acopladas em tratores, além de distribuidores de calcário. 

Segundo Jairo Júnior, diretor de Planejamento Estratégico e Territorial da Seplan, serão 
12 kits, um para cada município do território, que ficarão sob a gestão dos municípios. 
“Nos apresentaram um projeto com os valores atualizados de cada um dos kits, agora nós 
vamos encaminhar para a secretaria de Agricultura Familiar (SAF) a fim de cumprir todos 
os trâmites administrativos até ser aprovada a demanda. A expectativa é entregarmos os 
kits até o final do primeiro semestre de 2021. É uma demanda de dois anos atrás que tem 
um grande impacto territorial, pois beneficiará muitas famílias”, disse. 



A superintendente de Programas para Agricultura Familiar da SAF, Lis Meireles, 
explicou que ao final de 2018 a SAF foi convidada pelo território para ajudar com esse 
projeto. “Nós nos propusemos a elaborar o projeto, entregamos ao território, que deu 
entrada na Seplan. Estamos agora dando continuidade na execução da demanda e 
apoiando o território do Alto Parnaíba. Nós temos condição de fazer a entrega desse kit 
aos produtores, porque temos um pregão recentemente lançado, que está sendo 
homologado pelos órgãos, para fazer a aquisição desses implementos agrícolas que vão 
beneficiar a agricultura familiar do estado, relatou a superintendente. 

O presidente do Conselho do Tabuleiro do Alto Parnaíba, João Carlos de Albuquerque 
Rocha, destacou a importância do projeto para a agricultura familiar do território e na 
diminuição do impacto ambiental nos 12 municípios da região. “Isso vai alavancar a 
agricultura familiar no nosso território, levantar a produção. É um projeto que, se 
conseguiram os liberar aos municípios, vai ser um ganho enorme para trabalhar 
tecnologias possibilitando uma produção maior. Eu acredito muito que vai dar certo”, 
finalizou. 

Sesapi inicia reabilitação de pacientes com 
sequelas da Covid-19 

 

O Governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), deu início, nessa 
terça-feira (17), à primeira triagem dos pacientes com sequelas da Covid-19. São cinco 
pacientes que vão passar pelo processo de reabilitação no Centro Integrado de 
Reabilitação (Ceir), localizado em Teresina. São pessoas que estiveram em UTI ou 
passaram por longo tratamento de Covid em leitos do SUS. 

Estes pacientes ficaram com alguma sequela neurológica ou respiratória por causa da 
doença e tiveram indicação de reabilitação. Os profissionais do Ceir fizeram a triagem 
para saber quais tratamentos estes pacientes vão necessitar para voltar às suas atividades 



normais. Algumas pessoas que tiveram Covid têm dificuldade de retomar atos simples 
como andar, comer ou trocar de roupa; outros têm quadros de fadiga e dor crônica. 

De acordo com o superintendente Multiprofissional do Ceir, Aderson Luz, a instituição 
criou uma área específica voltada para reabilitação cardiopulmonar; centro de diagnóstico 
com a oferta de exames laboratoriais; raios X, tomografia computadorizada, ultrassom, 
espirometria e E.C.G; nutrição; fonoaudiologia, psicologia e fisioterapia. “Ao todo, o Ceir 
disponibilizará 200 vagas para terapias, no horário de 17h às 21h, de segunda a sexta-
feira”, afirma. 

Para o coordenador de Serviço pós-Covid do Ceir, fisioterapeuta Gustavo Lima, os 
pacientes vão poder fazer reabilitação pulmonar, fortalecimento muscular e 
condicionamento físico. “Com a triagem, vamos saber quais as necessidades de cada um 
e poderemos começar o tratamento adequado. Eles vão passar por constantes avaliações 
para saber a evolução e a melhora”, diz o coordenador. 

O superintendente de Atenção à Saúde da Sesapi, Herlon Guimarães, explica que os 
pacientes devem ser regulados por uma Unidade Básica de Saúde (UBS). “A triagem vai 
ser do SUS. O Piauí é um dos primeiros Estados do país a ofertar este tipo de serviço para 
parcela da população que teve comprometimento ou sequelas por causa da Covid-19”, 
diz Herlon. 

 

Piauí Fomento libera novos créditos a 
empreendedores informais 
“A partir de agora, eu vou poder ofertar outros produtos e, assim, atrair mais clientes para 
o meu salão de beleza”. A expectativa vem da cabeleireira Anatalícia Gomes de Sousa, 
35 anos, uma dos quatro empreendedores do ramo informal, que tiveram seus créditos 
liberados, nesta quarta-feira (18), pela Piauí Fomento, instituição financeira do Governo 
do Piauí. 

Além dos créditos liberados, o grupo de jovens empreendedores, que acaba de entrar no 
mercado competitivo do comércio, recebeu um treinamento com o objetivo de gerenciar 
melhor os negócios. Todos do ramo informal, pela primeira vez, tiveram uma aula sobre 
educação financeira. “Essa etapa metodológica faz parte do processo de liberação dos 
investimentos aos clientes beneficiados pela agência”, justificou o presidente da Piauí 
Fomento, Luis Carlos Everton de Farias. 

Ao final, os empreendedores tiveram seus empréstimos liberados em valores de três a 
cinco mil reais pelo Microcrédito Produtivo, uma linha de crédito com a finalidade de 
financiar capital de giro a empreendedor individual e pessoa física informal em diversas 
áreas de atuação do mercado. Com carência de três meses, eles ainda vão poder pagar em 
12 parcelas, ou seja, vão começar a pagar só em março de 2021. 

A jovem Isabel Cristina de Lima, de 23 anos, acaba de abrir o seu próprio negócio, uma 
doceria. Formada em Enfermagem, mas sem atuar na profissão, Isabel teve que contar 
com seus dotes culinários para enfrentar a crise financeira, agravada pela pandemia. 



Trufas, dindins e o pudim de leite são preparados em sua casa mesmo, no bairro Uruguai, 
em Teresina. “Essa é uma oportunidade de ter um estoque e poder aumentar a minha 
produção”, afirma Isabel. 

 

 

 “Fico feliz em ver pessoas tão jovens batalhando pelos seus próprios negócios”. Afirmou 
a vice-governadora Regina Sousa, que fez questão participar do treinamento. “Acredito 
e, por isso, incentivo o empreendedorismo”, finalizou. 
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