
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 511 casos confirmados e seis óbitos pela 
Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
sexta-feira (20). 

Dos 511 casos confirmados da doença, 288 são mulheres e 223 homens, com idades que 
variam de quatro a 97 anos.  

Cinco homens e uma mulher não resistiram às complicações da Covid-19. Ela era de 
Monte Alegre do Piauí (69 anos). Já os homens eram das cidades de Campo Maior (99 
anos), Marcos Parente (43 anos), Monsenhor Gil (81 anos), Redenção do Gurguéia (54 
anos) e Teresina (77 anos).  A vítima de 43 anos não possuía doenças relacionadas.  

O boletim de hoje corrige um óbito divulgado ontem como sendo de Flores, mas que é na 
verdade de Floresta do Piauí. A vítima é um homem de 84 anos. A correção já foi feita 
no painel epidemiológico. 
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Os casos confirmados no estado somam 122.518 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.574 e foram registrados em 
195 municípios. Até agora, morreram 1.493 homens e 1.081 mulheres. 

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 425 
ocupados, sendo 264 leitos clínicos, 159 UTIs e dois leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 6.298 até o dia 20 de novembro. 

A Sesapi estima que 119.519 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

Sesapi intensifica políticas públicas em saúde 
para a população negra do Piauí 

 
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) vem desenvolvendo políticas públicas em saúde 
voltadas para o combate às desigualdades à população negra no Sistema Único de Saúde 
(SUS). São ações que visam à promoção da saúde de forma integral. 

Entre os trabalhos desenvolvidos pela Sesapi, direcionados à população negra, está o 
projeto “Se Cuide”, que desde março vem distribuindo máscaras e álcool em gel para 
comunidades quilombolas do estado, além da realização de testes rápidos para a detecção 
do coronavírus. 

“Já conseguimos atingir mais de duas mil famílias quilombolas, que estão recebendo 
assistência de forma integral por parte da secretaria”, destaca Gilvano Quadro, 
coordenador de Políticas de Equidade em Saúde, da Sesapi. 

Considerando que as iniquidades em saúde são resultados de injustos processos 
socioeconômicos e culturais – em destaque, o vigente racismo – que corroboram com a 
morbimortalidade das populações negras, a Sesapi está elaborando o Plano Estadual de 
Saúde da População Negra. 



“Com esse plano buscamos nortear todos os municípios do Piauí para a aplicação de 
políticas públicas, tendo em vista que o déficit dessa população ainda é muito grande 
quando se fala em saúde”, lembra o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto. 

Outras ações em destaque realizadas pela secretaria, direcionadas à população negra 
piauiense, é o acompanhamento em saúde sexual nas comunidades quilombolas. “Já 
fizemos vários testes rápidos para sífilis, HIV, hepatite B e C, nessa população que está 
espalhada pelos seis territórios de saúde do Piauí. Buscamos atuar de forma direta, 
levando à promoção em saúde pública de qualidade”, enfatiza Gilvano Quadros. 

 

Vice-governadora entrega equipamentos 
para entidades sociais 

 

Entidades sociais e a Unidade Escolar Gabriel Ferreira receberam, nesta sexta-feira (20), 
equipamentos e materiais doados pela Fundação Itaú que foram utilizados no Centro de 
Acolhimento, criado pelo Fundação Itaú, em parceria com o Governo do Estado, para 
acolher pessoas contaminadas pelo novo coronavírus e que não tinham onde se isolar. As 
oito entidades foram escolhidas pela vice-governadora Regina Sousa e aprovadas pela 
Fundação Itaú. 

O Centro de Acolhimento funcionou por dois meses e a Fundação Itaú deixou todo o 
legado no Estado. A vice-governadora Regina Sousa informou que o projeto tem um 
caráter social e por isso os equipamentos e materiais foram doados para entidades. E 
lembrou que o Centro de Acolhimento foi montado na Unidade Escolar Gabriel Ferreira 
depois que ela viu uma matéria na imprensa sobre o trabalho da Fundação e entrou em 
contato com a mesma. O projeto foi parceria com o Governo do Estado, por meio da 
Secretaria Estadual da Educação e Fazenda da Paz, que gerenciou o projeto. 



O coordenador da Fazenda da Paz, Célio Barbosa, contou que o projeto ajudou muitas 
entidades e que trouxe dignidade aos abrigados. Uma das entidades beneficiadas é a 
Pastoral do Povo de Rua, coordenada pelo Padre João Paulo Carvalho. Ele destacou que 
a entidade atende diariamente 30 pessoas e que os equipamentos e materiais doados vão 
ajudar a mobiliar o abrigo e nos cuidados com os moradores de rua. 

A escola Gabriel Ferreira, na zona sul, onde funcionou o Centro de Acolhimento, vai ficar 
com toda a estrutura montada. os equipamentos e materiais. A diretora Ana Maria Alves 
disse que a Fundação Itaú está deixando um grande legado para a escola, que atende 
alunos em situação de vulnerabilidade. “A escola vai ficar bem equipada com laboratório, 
sala de professores e auditório”, afirmou. São 662 alunos divididos nas modalidades 
ensino fundamental, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos. 

Foram beneficiadas com as doações as seguintes entidades: Fazenda da Paz, Casa 
Frederico Ozanam, Associação Divina Providência, Associação Otília Batista, Lar da 
Esperança, Abrigo São Lucas, Casa de Repouso para Idosos Manaim e Pastoral do Povo 
de Rua. 
Coordenador do PRO Piauí visita obras da 
adutora do litoral 

 



O secretário de Estado da Fazenda e coordenador do PRO Piauí, Rafael Fonteles, visitou, 
nesta sexta-feira (20), as obras de construção da adutora do litoral, considerada um dos 
empreendimentos mais importantes para a região litorânea. A adutora está inclusa no PRO 
Piauí, o maior programa de investimentos do governo, que tem por objetivo o 
desenvolvimento econômico e social do estado. 

A primeira etapa da adutora já está em operação pela Agespisa. A segunda etapa, sob a 
responsabilidade do Idepi, foi retomada em junho deste ano e segue avançando. Após 
concluída, ela vai garantir segurança no abastecimento de água tratada nos municípios de 
Parnaíba, Ilha Grande, Luís Correia e Cajueiro da Praia. 

O diretor-geral do Idepi, Leonardo Sobral, explicou que os recursos para a execução da 
obra são em torno de R$ 53 milhões que serão investidos em cerca de 82,44 km de 
extensão, duas elevatórias, 15 unidades de reservatórios e uma unidade reservatório 
pulmão, com capacidade de 3.540 m³ de água. 

“Estamos visitando hoje (20), o reservatório pulmão, localizado no bairro Pindorama, em 
Parnaíba. Ele, sozinho, tem capacidade de armazenar mais de 3.500 metros cúbicos de 
água tratada, pronta para consumo da população”, destaca Sobral, ressaltando que haverá 
um acréscimo de mais de 6 milhões de metros cúbicos de água ao sistema de 
abastecimento dos quatro municípios beneficiados. 

“Além disso, serão feitas mais duas mil novas ligações. Com esta reserva, vamos garantir 
água tanto para as novas ligações que estão sendo feitas, quanto para as já existentes. Esse 
é o principal ponto do empreendimento: a garantia da segurança hídrica para o litoral 
piauiense”, acrescenta Leonardo Sobral. 

Segundo o Idepi, com as obras concluídas, o sistema garantirá o abastecimento de água 
nos municípios beneficiados, considerando o aumento da população, a intensificação do 
turismo, a abertura de novos empreendimentos comerciais, dentre outras situações. 

 


