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Dois empresários
piauienses perderam a lu-
ta contra a Covid-19, em
menos de 24 horas. O
engenheiro civil e empre-
sário Carlos Alberto Ibia-
pina e Silva, de 59 anos,
morreu na noite de segun-
da-feira (05), após compli-
cações da doença. Ele es-
tava internado há duas se-
manas na UTI de um hos-
pital particular em Teresi-
na, onde teve uma parada
cardiorrespiratória. As in-
formações são do Portal
de Campo Maior.

Carlos Ibiapina foi di-
retor do SAAE e atualmen-
te gerenciava a Loja Bude-
ga Brownie, que era pro-
prietário em Campo Maior.
Carlos é um dos cinco fi-
lhos de família tradicional
da cidade, tendo como
pais Jerônimo dos Santos
e Silva e Maria do Amparo
Ibiapina e Silva.

Nesta terça-feira (06),

a morte da empresária
Maria de Jesus Sá Carva-
lho, proprietária do res-
taurante Longá, tradicio-
nal em Teresina, foi con-
firmada pela sua nora, Ca-
mila Passos.

Jesus estava internada
há um mês com Covid-19.

O primeiro atendimento
ocorreu na UPA do bairro
Satélite. Após dois dias,
ela foi transferida para o
Hospital da Polícia Militar.
Com a piora do quadro clí-
nico, a paciente foi trans-
ferida para o Hospital Na-
tan Portela, onde foi inter-

nada na UTI.
Jesus morreu no dia do

aniversário da sua nora. “
Ela era uma pessoa muito
queria por todos os ami-
gos e clientes. Estamos
muito tristes”, diz Camila.

Nas redes sociais, mui-
tos amigos prestam home-
nagem à empresária. “Pes-
soa muito querida, emp-
reendedora, um dos prin-
ciapais nomes da gastro-
nomia típica piauiense .

Tão querida, simpática.
pessoa de muita luz”, des-

creveu o jornalista Rivanil-
do Feitosa no Instagram.

CONTINUAÇÃO DACAPA
Proprietário do Budega Brownie e dona do restaurante Longá
vieram a óbito após serem acometidos pela doença
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Com a piora 
do quadro clíni-
co, a paciente 
foi transferida e
foi internada 
na UTI

CARLOS ALBERTO teve parada cardiorrespiratória 
JESUS estava internada há mais de um mês


