
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 746 casos confirmados e 10 óbitos  pela 
Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
terça-feira (1º). 

Dos 746 casos confirmados da doença, 457 são mulheres e 289 homens, com idades que 
variam de um mês a 95 anos.  

Seis homens e quatro mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram 
naturais de Avelino Lopes  (84 anos), Canto do Buriti (67 anos), Capitão de Campos (65 
anos) e Itaueira  (70 anos). Já os homens eram de Angical do Piauí (89 anos), Barras (81 
anos), Bela Vista (86 anos), São João do Piauí (72 anos), São Pedro do Piauí (67 anos) e 
Teresina (61 anos). Duas das vítimas  não possuíam comorbidades.   
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Os casos confirmados no estado somam 128.432 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.644 e foram registrados em 
197 municípios. Até agora, morreram 1.540 homens e 1.104 mulheres. 

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 468 
ocupados, sendo 284 leitos clínicos e 175 UTIs e nove em leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 6.621 até o dia primeiro de dezembro. 

A Sesapi estima que 125.320 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

IBGE: Piauí é o segundo estado do Brasil que 
mais testa para Covid-19 

O Piauí é o segundo estado brasileiro que mais aplica testes para Covid-19 na população. 
Segundo a PNAD Covid-19, divulgada nesta terça (1º), pelo IBGE, 19,4% dos piauienses 
viram algum teste de diagnóstico da doença, bem acima dos 12% da média nacional e 
atrás apenas do Distrito Federal, que testou 23,9% dos seus habitantes. 

Depois do Piauí, o estado que mais testou foi Goiás (18,9%). Os menores percentuais 
foram registrados em Pernambuco (7,9%), no Acre (7,9%) e em Minas Gerais (9,3%). 

No Brasil, o número de pessoas que fizeram algum teste de diagnóstico da Covid-19 subiu 
para 25,7 milhões em outubro. Desse total, cerca de 5,7 milhões testaram positivo para 
doença, o que corresponde a 22,4% das pessoas que fizeram teste e 2,7% da população. 

Os exames mais realizados foram o teste rápido com coleta de sangue por um furo no 
dedo (11,4 milhões) e o SWAB, procedimento em que o material é coletado com cotonete 
na boca e/ou nariz do paciente (10,7 milhões). Outros 7,4 milhões fizeram o exame com 
sangue retirado na veia do braço. 

A pesquisa também apontou queda no contingente daqueles que relataram ter algum 
sintoma de síndromes gripais. Em outubro, 7,8 milhões de pessoas afirmavam ter algum 
dos sintomas abordados pela pesquisa, dentre eles, tosse, febre e dificuldade para respirar. 
Esse número representa 3,7% da população brasileira. Em maio, quando a pesquisa foi 
iniciada, 24 milhões, ou 11,4% dos brasileiros, apresentavam algum dos sintomas. 

No Piauí, os exames começaram a ser feitos em março, quando os primeiros casos da 
Covid-19 apareceram no estado. Somente o Laboratório Central de Saúde Pública do 
Piauí (Lacen) já contabilizou 100.251 exames RT-PCR para identificar o novo 
coronavírus. O método é classificado como padrão ouro para detectar infecção. Por dia, 
o laboratório faz em média de 800 a mil testes. A unidade funciona 24 horas e 
disponibiliza o resultado dos exames em até 48 horas. 



 

 

“No início da pandemia, a capacidade operacional instalada era de 500 exames dia. Após 
a Secretaria da Saúde adquirir um extrator automático, a capacidade do laboratório 
aumentou para mil exames dia, passando a fazer mais extrações e em menor tempo. 
Outros investimentos ainda serão feitos pela Sesapi no laboratório”, lembra o secretário 
de Estado da Saúde, Florentino Neto. 

Desde o início da pandemia, em março, a Organização Mundial da Saúde, OMS, tem 
recomendado que os testes são uma das estratégias eficientes para se combater o contágio 
do coronavírus. No Piauí, o Programa Busca Ativa, que testa as pessoas que moram com 
alguém com Covid-19, tem tido êxito no controle da transmissão da doença. 
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Wellington Dias descarta lockdown e 
apresenta plano para vacinação contra a 
Covid 
O governador Wellington Dias fez um pronunciamento nesta terça-feira (1º) pela internet 
por meio do qual descartou a realização de lockdown nas próximas semanas e falou sobre 
o Plano Operacional da Estratégia de Vacinação contra a Covid-19 no Piauí. Participaram 
também da live a vice-governadora Regina Sousa, o secretário de Estado da Saúde 
(Sesapi), Florentino Neto, e o coordenador do Comitê de Operações Emergenciais (COE), 
José Noronha Vieira Júnior. 

 

“Nos últimos dias, houve um crescimento de casos do coronavírus, o que chamamos de 
segunda onda, em vários países e estados do Brasil. Por isso, precisamos continuar com 
todos os cuidados. Mas não há nenhuma decisão tomada pelo Governo e pelo COE 
sobre lockdown no Piauí. A meta que estabelecemos é evitar exatamente chegar a esse 
extremo. Vamos seguir trabalhando para o cumprimento dos protocolos, o uso da 
máscara, higienização, distanciamento, evitar aglomeração. Esse é o caminho que nos 
trouxe até aqui”, frisou Wellington Dias. 

O Piauí possui resultados que permitiram a situação de estabilização em relação ao novo 
coronavírus. O estado apresenta uma queda de 68% de casos confirmados e uma queda 
de 37% no número de óbitos pela Covid-19. Este é o menor número de óbitos das últimas 
27 semanas, explicou o governador. “Fechamos a última semana com 43 óbitos. Estamos 
nessa tendência de queda de mortes, pois já chegamos a ter 36 óbitos em um dia. Esse 
resultado se deve ao tratamento precoce e à procura rápida pelo atendimento médico. 
Temos, atualmente, no Piauí, 264 de leitos clínicos ocupados (41%) e 385 livres (59%); 
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e 161 leitos de UTI ocupados e 174 livres. O objetivo é evitar o colapso, integrando o 
setor público e o setor privado. Foi assim que alcançamos esses resultados”, apontou o 
gestor estadual. 

Segundo Wellington Dias, a previsão inicialmente é de que o Piauí registrasse 36 mil 
óbitos até outubro. No, entanto chegou-se em dezembro com 2.634 mil óbitos. “Sabemos 
que é muito, mas bem menos do que foi projetado. Não podemos relaxar, vamos seguir 
cumprindo os protocolos”, enfatizou. O gestor ressaltou a ampliação do atendimento no 
interior do estado, o que contribuiu para os bons resultados atuais. “Garantimos 
atendimento nas oito regiões de saúde do estado, equipando os hospitais com salas de 
estabilização, leitos clínicos e UTI. Assim, chegamos a 32 cidades polos. Hoje, há mais 
de 50% de leitos clínicos livres no interior do estado”, disse. 

Vacinas 

Wellington Dias ressaltou as vacinas que receberam autorização para experimentos de 
larga escala no Brasil, desenvolvidas pelos laboratórios AstraZeneca/Oxford; Sinovac; 
Janssen; Pfizer/Biontech/Fosun Pharma; Jhonson e Jhonson; e Sputnik. 

 

“As vacinas estão sendo testadas e acompanhadas pela Anvisa e nós estamos 
acompanhando também, com um comitê científico do Consórcio Nordeste. Temos a 
expectativa de conclusão da terceira etapa de testes já em dezembro. Estou bem animado 
para que a gente conclua os testes em este mês de, pelos menos, quatro vacinas e, em 
janeiro, tenhamos a autorização emergencial da Anvisa para começar o Plano Nacional 
de Imunização. O Fórum dos Governadores colocou a vacina como pauta prioritária”, 
relatou o governador. 

Wellington Dias defendeu junto ao Ministério da Saúde que o Brasil tenha um sistema de 
controle nacional da vacinação, assim como o a base de dados nacional de testes para 
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Covid-19 e uma política de agendamento da vacinação. “A ideia, primeiramente, é fazer 
um plano de controle dessa vacinação para que as pessoas possam tomar a primeira e 
segunda dose da mesma vacina. Esse controle é algo muito sério em dois pontos: o 
primeiro, científico, perante ao comitê estratégico nacional; o segundo, por meio de uma 
política de agendamento, na rede de Atenção Básica, com os agentes de saúde ou pela 
internet, o que vai permitir que o cidadão saiba exatamente quando e onde ele receberá a 
vacina. Isso garante uma organização e evitaremos uma situação de tumulto”, ressaltou o 
gestor piauiense. 

A vice-governadora Regina Sousa reiterou que o Piauí não apresenta indicador para 
fechamento total das atividades econômicas. “As pessoas não precisam entrar em pânico 
com o final das eleições pois não tem nenhum indicador que aponte para fechamento das 
atividades novamente. Está tudo sob controle e estamos bem mais preparados do que 
estávamos em março. Mas para não fechar, é preciso que as pessoas colaborem. Com a 
perspectiva da vacina, poderemos ter uma tranquilidade e não tem por que não vacinar”, 
disse Regina. 

Plano Operacional da Estratégia de Vacinação Contra a Covid-19 no Piauí 

Durante a live, foi apresentado ainda o Plano Operacional da Estratégia de Vacinação 
Contra a Covid-19 no Piauí. A expectativa é de iniciar a operacionalização assim que a 
vacina for autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e estudos 
robustos evidenciem e garantam a sua eficácia e segurança. 

“O Piauí, mais uma vez, busca fazer sua parte para responder com celeridade as 
necessidades da população. Assim, apresentamos o Plano Operacional da Estratégia de 
Vacinação contra a Covid-19 no Piauí, que pretende ser iniciado ainda no primeiro 
semestre de 2021, a depender da liberação da vacina, que envolve o conhecimento da 
realidade da pandemia nos 224 municípios e tem o compromisso de imunizar toda a 
população piauiense de forma gratuita”, afirmou o secretário da Sesapi, Florentino Neto. 
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O plano já está sendo estudado há mais de 40 dias, em parceria com o Ministério da 
Saúde, pelos setores da Atenção Básica, Alta Complexidade em Saúde, Vigilância 
Sanitária e Comunicação. Segundo a estratégia, que ainda está em elaboração, os grupos 
prioritários na primeira fase de vacinação seriam os idosos acima de 80 anos, pessoas 
com comorbidades e profissionais da saúde. A Sesapi, junto com os municípios, fará um 
trabalho de busca a este público. 

“Esse é um plano preliminar que, obviamente, poder sofrer alterações conformes as 
vacinas sejam aprovadas e vai ser atualizado constantemente. O objetivo é contribuir para 
a imunidade da população, atuando de duas formas: prevenindo a infecção e como 
barreira para impedir a propagação dessa infecção com outras doenças. Inicialmente, 
vacinaremos as pessoas dos grupos prioritários, que são as mais expostas e com risco de 
desenvolver mais complicações. Logo após, iremos, progressivamente, ampliar essa 
cobertura vacinal no decorrer do ano à medida que novas doses forem sendo 
disponibilizadas”, esclareceu o coordenador do COE, José Noronha Vieira Júnior. 

Crédito Fundiário investiu R$ 6 milhões para 
aquisição de terras no Piauí em 2020 

 
A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF), por meio do Programa Nacional 
Crédito Fundiário – Terra Brasil, realizou, nessa segunda-feira (30), no pátio da 
secretaria, a solenidade de assinatura dos termos de aquisição de terra para 20 famílias do 
município de Beneditinos. 

As pessoas que assinaram os termos de forma simbólica representaram as 122 famílias 
que adquiriram terras por meio do Programa de Crédito Fundiário em todo o Piauí no ano 
de 2020. Só este ano, já foram investidos mais de 6 milhões de reais para a  aquisição  de 
terras  no estado. 



A diretora do Crédito Fundiário da SAF, Sheila Reis, agradeceu a todos os envolvidos 
pelo empenho para que a aquisição fosse realizada e destacou que esse é um número 
significativo de contratações e que o Piauí saiu na frente em relação aos outros estados. 
“Para mim, é uma satisfação muito grande, pois apesar do momento e das dificuldades 
conseguimos um número significativo de contratações aqui no estado, então está todo 
mundo de parabéns, pois é um grande esforço que a gente faz para que essas famílias 
conquistem suas terras, e pretendemos seguir em frente e fazer mais contratações”, 
destacou a gestora. 

A diretora ressalta ainda que o programa vai mudar de nome, mas continuará com o 
mesmo objetivo. “A partir do próximo ano o programa se chamará Terra Brasil, mas 
continuará com a mesma roupagem e com os mesmos padrões do Programa Nacional de 
Crédito Fundiário que a gente trabalha atualmente”, explica Sheila Reis. 

No estado do Piauí, o Programa Nacional Crédito Fundiário (PNCF) tem por objetivo 
promover ações para a redução da pobreza rural, por meio do acesso à terra e da promoção 
de atividades produtivas que permitam incrementar os níveis de geração de emprego e 
renda. O programa atua em 12 territórios do estado onde já beneficiou com algumas de 
suas linhas de crédito quase 20 mil famílias em pelo menos 200 municípios. 

 

A secretária de Estado da Agricultura Familiar, Patrícia Vasconcelos Lima, ressaltou que, 
mesmo com a pandemia, os programas executados pela SAF continuam com as 
atividades. “Mesmo em um ano atípico, conseguimos a assinatura de 122 contratos de 
aquisição de terras e nós agradecemos as parcerias com os sindicatos, as empresas de 
assistência técnica, o Banco do Nordeste, por acreditarem no potencial da agricultura 
familiar”, destaca a gestora. 



Patrícia Vasconcelos também falou da importância do programa para as famílias 
piauienses. “Esse programa já transformou a vida de mais de 20 mil famílias e nós 
esperamos que mude também a vida dos novos proprietários, pois com sua própria terra, 
as famílias puderam ter acesso a outros  programas como o Pronaf A, Programa de 
Aquisição de Alimento (PAA) e o Progere II”, concluiu a secretária. 

A agricultora Raimunda do Desterro agradeceu e falou da importância de ter a terra em 
seu nome. “Graças a Deus conseguimos nossa terra. É muito importante para todos nós e 
para nossos filhos ter essa terra, assim podemos fazer novos projetos”, acrescenta 
Desterro. 

A gerente executiva do Banco do Nordeste, Carmem Dea, destacou que, dos 20 contratos 
assinados, a maioria são de famílias geridas por mulheres. “A crescente demanda das 
mulheres no campo como chefe de família e buscando essa estruturação da família, 
mostra o quanto cada vez mais a mulher está engajada e buscando seu espaço e suas 
conquistas”, ressalta Carmen. 

 

O evento contou com a presença da chefe de gabinete da SAF, Aline Alencar; os diretores 
Luciano Brito, Antônio José Pereira e Durval Gomes;  Vilmar Barbosa – gerente do 
Pronaf; do secretário de Agrária da Fetag, Devaldo Nunes; do representante da SOL 
Consultoria, José Francisco de Sousa;  do presidente do  Sindicato dos Agricultores 
Familiares (Sintraf) e Emater. 

 


