
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 664 casos confirmados e seis 
óbitos  pela Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite desta quarta-feira (02/12). 

Dos 664 casos confirmados da doença, 370 são mulheres e 294 homens, com idades que 
variam de um mês a 90 anos.  

Quatro homens e duas mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram 
naturais de Cocal  (48  anos) e Teresina  (75 anos). Já os homens eram de Avelino Lopes 
(81  anos), Paulistana (60 anos), São José do Piauí  (81 anos) e Valença  (48 anos). Todas 
as vítimas  possuíam comorbidades.   

Os casos confirmados no estado somam 129.096 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.650 e foram registrados em 
197 municípios. Até agora, morreram 1.544 homens e 1.106 mulheres. 



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 455 
ocupados, sendo 272 leitos clínicos e 171 UTIs e 12 em leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 6.648 até o dia dois de dezembro. 

A Sesapi estima que 125.991 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

Região de Piripiri apresenta risco 
epidemiológico alto 
O mapa de risco epidemiológico analisado no período de 15 a 28 de novembro mostrou 
quase todo o estado com risco médio ou médio baixo, com exceção da região de Piripiri 
que saiu do médio risco na semana passada e chegou ao alto risco, devido ao alto índice 
de propagação da doença e ao aumento da ocupação dos leitos de UTI Covid. 

Mapa da análise do risco epidemiológico em 29 de novembro 

 A região de Parnaíba teve o risco epidemiológico reduzido de médio para médio-baixo, 
devido à diminuição do número de novos casos e por se manter há três semanas sem 
registro do óbito por COVID-19 na região. Cajueiro da Praia é o município com a maior 
incidência e taxa de mortalidade da região. 

O risco epidemiológico da região de Piripiri elevou-se de médio para alto, devido ao alto 
índice de propagação da doença, associado ao aumento da ocupação dos leitos de UTI 
COVID. Luzilândia é o município com maior incidência e Barras com a maior taxa de 
mortalidade. 

Teresina e região tiveram o risco epidemiológico elevado de médio-baixo para médio, 
pelo aumento do número de casos novos, internações e óbitos na última semana. 



Demerval Lobão é o município com a maior incidência e Água Branca tem a maior taxa 
de mortalidade. 

A região de Floriano teve o risco epidemiológico reduzido de médio para médio-baixo, 
ocasionado pela diminuição do número de casos novos e internações na última semana. 
Baixa Grande do Ribeiro tem a maior incidência, enquanto Uruçuí apresenta a maior taxa 
de mortalidade da região. 

Oeiras teve o risco epidemiológico reduzido de médio para médio-baixo, explicado pela 
diminuição do número de internações e óbitos na última semana. Santa Cruz do Piauí 
apresenta a maior incidência de COVID-19 na região, bem como a maior taxa de 
mortalidade. 

Houve manutenção do risco epidemiológico médio na região de Picos. Apesar do 
aumento nos índices de propagação da doença, houve maior disponibilidade de leitos de 
UTI COVID na última semana. O município de Wall Ferraz apresenta a maior incidência 
da região, enquanto Picos tem a maior taxa de mortalidade. 

São Raimundo Nonato e região mantiveram o risco epidemiológico médio da semana 
anterior. Apesar da elevação do número de notificações de casos novos, aumentou a 
disponibilidade de leitos de UTI COVID. Lagoa do Barro do Piauí é o município com 
maior incidência da região, enquanto São Raimundo Nonato apresenta a maior taxa de 
mortalidade. 

A região de Bom Jesus manteve o risco epidemiológico médio da semana anterior, 
apresentando índices constantes de propagação da doença e ocupação dos leitos COVID. 
O município polo de Bom Jesus apresenta a maior incidência da região, bem como a 
maior taxa de mortalidade. 

O estado do Piauí foi dividido em oito regiões assistenciais voltadas para a COVID-19, 
cada uma possuindo sua cidade polo. O risco epidemiológico relacionado ao relaxamento 
das medidas de isolamento social no estado do Piauí vem sendo avaliado desde 1 de junho 
de 2020 pelo Comitê PRO-Piauí, utilizando para isso uma matriz de risco baseada na 
propagação da doença COVID-19 versus a capacidade de atendimento dos diferentes 
territórios. O índice de propagação da doença é calculado a partir do número de casos 
novos da doença registrados por semana, número de internações e óbitos no mesmo 
período, enquanto o índice que avalia a capacidade de atendimento é obtido a partir da 
porcentagem de leitos de UTI e enfermaria disponíveis para atender portadores da 
COVID-19, bem como da proporção de leitos com respiradores por 100 mil habitantes 
em cada região assistencial. 

Governo define nova data para abertura do 
Polo Têxtil de Piripiri 
Inaugurado no mês de janeiro, o Polo Têxtil de Piripiri teve a abertura remarcada para 
abril de 2021, devido questões relacionadas à pandemia da Covid-19. A data de 
funcionamento, que estava prevista inicialmente para maio deste ano, foi discutida 
durante uma reunião realizada em Piripiri na segunda-feira (30), com a presença do 
secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Nerinho, representantes da Sefaz, 



Sebrae, CDL e 17 empresários do ramo de vestuário e confecção de Piripiri, Campo 
Maior, Piracuruca e Pedro II. 

 

Na oportunidade, foi decidido que os comerciantes terão acesso às chaves dos boxes no 
dia 14 de janeiro e terão de dois a três meses para irem em busca de matéria-prima e 
darem início à produção. O espaço só será aberto para o público após a ida dos 
empresários e colocação dos produtos no local. “Por conta dos efeitos da pandemia, houve 
queda na matéria-prima e na produção. Portanto, vamos dar esse tempo aos lojistas para 
que possam se adequar e ofertar o melhor para os consumidores”, explicou Nerinho. 

O Governo do Estado, por meio da SDE, se comprometeu a suprir financeiramente as 
necessidades de limpeza, administração, segurança e energia da estrutura do polo têxtil 
durante o primeiro ano de funcionamento. Também será feito investimento em divulgação 
para consumidores do Maranhão, Ceará e Pernambuco, que passam pelo trecho. “Há um 
estudo preliminar que mostra a média de 100 ônibus por semana na região indo para 
outros estados e queremos mostrar que eles podem parar e comprar o produto piauiense”, 
acrescentou o secretário. 

A obra foi executada pelo Governo do Piauí, por meio da SDE com investimentos de 
aproximadamente R$ 1,5 milhão. Toda a instalação conta com condições de segurança e 
conforto, sistema de combate a incêndio, proteção contra descargas atmosféricas, câmeras 
de segurança, climatização de ambientes internos e banheiros adaptados. 



  

 

 

 



Governo entrega equipamentos para 
conselhos dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência nesta quinta (3) 
 

Nesta quinta-feira, 3 de dezembro, comemora-se o Dia Internacional das Pessoas com 
Deficiência. Para celebrar a data, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado 
para Inclusão da Pessoa com Deficiência (Seid), irá realizar a entrega de equipamentos 
eletrônicos para o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(Conede-PI) e para Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (Comudes). 

A solenidade alusiva à data comemorativa irá acontecer a partir das 11h desta quinta-
feira, no Palácio de Karnak, com a presença do governador Wellington Dias. 

Serão onze kits com cinco itens para cada Conselho, contendo uma impressora 
multifuncional, um notebook, um projetor multimídia, uma tela de projeção e uma 
máquina fotográfica semiprofissional. Os Comudes beneficiados serão os dos municípios 
de: Campo Maior, Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Picos, Regeneração, São João do 
Piauí, São Raimundo Nonato e Uruçuí. 

Segundo o secretário de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência, Mauro 
Eduardo, os equipamentos vão auxiliar os Conselhos na função de acompanhamento, 
monitoramento e fiscalização da política de inclusão da pessoa com deficiência em seu 
respectivo município. “Todos os anos lembramos e celebramos essa importante data com 
conquistas e promovendo ações que visam melhorar a vida das pessoas com deficiência 
do estado, como a entrega desses equipamentos para o Conede e Comudes neste três de 
dezembro”, disse. 



“O papel dos Conselhos é fundamental, pois é um órgão deliberativo onde todos os 
projetos voltados às pessoas com deficiência na sua região devem passar pelo seu pleno, 
que opina e sugere, juntamente com a sociedade civil, com objetivo de melhorar essas 
ações. Os novos equipamentos devem melhorar as condições de estrutura, possibilitando 
um melhor desempenho dessas atividades”, finaliza o gestor. 

Foram investidos, no total, R$ 220 mil, provenientes de Convênio Federal firmado com 
o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, oriundo de Emenda Parlamentar da 
deputada federal Rejane Dias, além da contrapartida do Governo do Estado. 

 


