
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 672 casos confirmados e 10 óbitos  pela 
Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
segunda (30). 

Dos 672 casos confirmados da doença, 369 são mulheres e 303 homens, com idades que 
variam de nove meses a 95 anos.  

Cinco homens e cinco mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Santa Cruz do Piauí (89 anos), Coronel José Dias (80 anos), São João da Serra 
(64 anos) e Teresina (61 e 85 anos). Já as mulheres eram de Alagoinha do Piauí (70 anos), 
Batalha (30 anos) e Teresina (59, 65 e 78 anos). A vítima de 61 anos não possuía 
comorbidades.   
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Os casos confirmados no estado somam 127.686 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.634 e foram registrados em 
197 municípios. Até agora, morreram 1.534 homens e 1.100 mulheres. 

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 474 
ocupados, sendo 290 leitos clínicos e 173 UTIs e 11 em leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 6.581 até o dia 30 de novembro. 

A Sesapi estima que 124.578 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

São Raimundo Nonato recebe aparelhos de 
hemodiálise para tratamento de pacientes 
com Covid-19 

O Governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), reforça as 
melhorias e a estruturação da rede de saúde estadual para o enfrentamento à pandemia da 
Covid-19. Desta vez, o Estado encaminhou aparelhos de hemodiálise que serão 
empregados nas UTIs de pacientes Covid no Hospital Regional Senador José Cândido 



Ferraz, trazendo um ganho para a saúde de São Raimundo Nonato e de todo o Território 
Serra da Capivara. 

A hemodiálise substitui os rins, retirando o sangue do paciente para purificá-lo e devolvê-
lo ao organismo depois de filtrado, a presença dos equipamentos traz uma melhora 
considerável na assistência ofertada para os pacientes Covid que cheguem até a unidade. 

A diretora do hospital Regional Senador José Cândido Ferraz, Nilvania da Silva 
Nascimento, destaca a importância que a aquisição e funcionamento desses equipamentos 
representa para o enfrentamento à Covid na região. 

“É um grande ganho para toda a população do Território da Serra da Capivara, pois com 
esses equipamentos evitamos a transferência de pacientes para unidades de referência, 
podendo fazer o tratamento deles em nosso hospital. São equipamentos que funcionarão 
somente na UTI Covid, mas que representam um  passo em direção a trazer, em um futuro 
próximo, o tratamento de hemodiálise para pacientes crônicos que dependem da nossa 
unidade”, apontou a gestora. 

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, destaca que a estruturação da rede e 
modernização das unidades sempre foi uma das principais bandeiras de enfrentamento à 
pandemia no estado. 

“Agora temos mais qualidade na assistência prestada à população naquela região, esse é 
mais um passo no nosso trabalho de evolução da nossa rede de saúde, que vem 
apresentando grandes resultados nos cuidados para a população e no enfrentamento à 
pandemia de Covid-19”, apontou o gestor. 

 

Seduc abre chamada pública para aquisição 
de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar 
O Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), 
abre a terceira etapa da chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no período letivo de 2020 a início de 2021. 

Os interessados em participar da chamada – grupos formais, informais ou fornecedores 
individuais – deverão apresentar a documentação para habilitação e projeto de venda de 
maneira virtual. 

A responsável técnica pelo Pnae na Seduc, nutricionista Simone Bastos, revela que, por 
causa da pandemia e por recomendação do Comitê de Operações Emergenciais (OCE), a 
compra dos alimentos do início do ano foi suspensa. 

“Com a retomada da atividade econômica do estado, estamos elaborando o processo para 
distribuição dos kits de alimentação para os alunos. A ideia é que possamos introduzir 
produtos da agricultura familiar no percentual legal de 30%. Essa errata do edital 02/2020 



é para que se possa adequar o processo à conjuntura atual de distanciamento, para que os 
documentos possam ser entregues de forma virtual e as etapas da chamada pública 
ocorram de forma remota”, explica a nutricionista. 

Entre os gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar previstos 
no instrumento estão produtos vegetais – grãos, frutas e verduras; produtos processados 
– açúcar, arroz, doce de frutas, dentre outros; produtos de origem animal – carne de 
caprino, carne bovina, carne suína, frango, ovos, dentre outros; e leite e seus derivados. 

 

Os quantitativos dos produtos serão definidos por estimativas elaboradas por grupos 
operacionais da Seduc representados pelos nutricionistas de cada Gerência Regional de 
Educação (GRE). As estimativas serão publicadas em duas etapas no site da Secretaria 
de Estado da Educação, das 21 Gerências Regionais de Educação e disponibilizadas pelas 
escolas da rede estadual de ensino. 

Podem se habilitar os interessados em vender para as escolas, desde que comprovem a 
sua condição de produtor da agricultura familiar exigidas para efeito de habilitação das 
entidades representativas dos produtores em grupos formais, detentores da Declaração de 
Aptidão ao Pronaf Jurídica (DAP Jurídica) como também dos produtores de grupos 
informais de agricultores familiares, detentores de DAP Física organizados em grupo e 
ainda dos produtores individuais, detentores de DAP Física, não organizados em grupo. 

Na terceira de três etapas, o recebimento de novas propostas de projetos de venda ocorre 
entre 27/11 e 04/12/2020. Já a entrega dos produtos será conforme cronograma das 
escolas. 



Governo investe R$ 3,5 milhões para 
melhorias no abastecimento de água de 13 
municípios 
Com o compromisso de proporcionar o acesso à água tratada a todos os piauienses, o 
Instituto de Águas e Esgotos do Piauí (Iaepi) inicia, nesta segunda-feira (30), a 
implantação de 43 sistemas simplificados de abastecimento de água em 12 municípios, 
além da ampliação da passagem molhada sobre o Rio Marçal que beneficiará a população 
de Alagoinha do Piauí, com um investimento que totaliza mais de R$ 3,5 milhões. 

Serão beneficiadas mais de 3,500 famílias, ampliando a qualidade de vida e a capacidade 
produtiva, sobretudo, em comunidades rurais. “Assinadas as ordens de serviço, agora 
iremos fiscalizar a execução das obras e garantir que sejam concluídas dentro do prazo e 
do nível exigido para que as comunidades usufruam desse bem essencial. Nosso objetivo 
é a universalização do acesso à água e seguiremos trabalhando para esse fim”, explica o 
diretor-geral do Iaepi, Luiz Cláudio Macedo. 

As obras contam com recursos do programa PRO Social, inserido no Pacto pela Retomada 
Organizada das Atividades Econômicas e Sociais, o PRO Piauí, que busca aliar a 
disponibilização de novas estruturas com a mobilização social para o uso consciente e 
eficaz dos recursos visando ampliar seus benefícios e durabilidade, e também do Fundo 
Estadual de Combate à Pobreza (Fecop) e de emenda parlamentar. 

 

Confira abaixo as localidades beneficiadas: 

Alagoinha do Piauí – 800 famílias beneficiadas 
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Será realizada a ampliação da passagem molhada sobre o Rio Marçal, na saída da sede 
do município em direção à zona rural. 

Alegrete do Piauí – 850 famílias beneficiadas 

Implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água nas localidades Alegrete 
Velho e Lagoa do Mato, na zona rural, e na Rua Manuel Sanches e nos conjuntos 
habitacionais Francisco Edilton Alencar e Manoel Delfino, na zona urbana do município. 

Altos – 800 famílias beneficiadas 

Instalação de sistemas simplificados de abastecimento nas comunidades rurais Água boa, 
Cocal, São Bento, São Joaquim, Boa Vista, Tamburil I, Tamburil II, Barreira, São Pedro, 
Maracá e Pau D’arco. 

Campo Largo do Piauí – 120 famílias beneficiadas 

Implantação de dois sistemas de abastecimento de água nas localidades Vila São 
Bernardo (Assentamento P.A. Kagados) e Vila São Francisco (Assentamento P.A. 
Árvores Verdes), na zona rural do município. 

Floriano – 150 famílias beneficiadas 

Implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água nas comunidades rurais 
Brejo/Tamburil, Canabrava, Cabaceiro e Assentamento Nova Vereda. 

Jerumenha, Pio IX e São Francisco do Piauí – 160 famílias beneficiadas 

Implantação de sistemas simplificados de abastecimento nas localidades Barra do Lance 
(Jerumenha), Acerto e São Pedro (São Francisco) e Vila Bastião (Pio IX). 

José de Freitas – 52 famílias beneficiadas 

Instalação de um sistema simplificado na localidade Lagoa do Aprazível na zona rural. 

Matias Olímpio – 90 famílias beneficiadas 

Implantação de um sistema simplificado na localidade Formosa, zona rural do município, 
a partir de emenda parlamentar do deputado Francisco Limma. 

Paes Landim – 250 famílias beneficiadas 

Instalação de sistemas de abastecimento de água nas localidades rurais Arapongas, 
Jardim, Milagre, Recreio, Refrigério, Minação/Jabuti II, Descanso, Santa Cruz, Baixão e 
Alto Alegre/Mosquito. 

Simplício Mendes – 135 famílias beneficiadas 

Implantação de sistemas de abastecimento de água nas comunidades Curupatí, Formiga 
e Sobradinho, zona rural do município. 

Teresina – 183 famílias beneficiadas 

Implantação de dois sistemas simplificados de abastecimento no Assentamento 08 
de Março, setores I e II, na zona rural da capital. 

https://www.pi.gov.br/noticias/instituto-de-aguas-inicia-implantacao-do-abastecimento-de-agua-no-assentamento-8-de-marco/

