
 

 

 

 

 

 

 
O Piauí registrou 204 novos casos de pacientes infectados  e 14 mortes ( 8 homens e 6 
mulheres) pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado pela 
Secretaria de Estado da Saúde na noite deste domingo (14).  
 
Os óbitos mais recentes do sexo masculino são de moradores de Campo Largo (58 anos), 
São Raimundo Nonato (64 anos) e Teresina (50, 53, 63, 65, 70 e 85 anos).    
 



As do sexo feminino são de José de Freitas (84 anos) e Teresina ( 34, 43, 46, 70 e 87 
anos). De todos os óbitos registrados, apenas três mulheres (34, 84 e 87 anos) não 
possuíam comorbidades.  
 
O número de municípios com casos confirmados é 181. Santo Inácio do Piaui foi incluído 
na lista. No topo está Teresina, que contabiliza 4420casos. Na sequência, aparecem 
Parnaíba (1274), Barras (323), Campo MAior (298), Picos (288) e Demerval Lobão (171). 
43 municípios do estado ainda não foram atingidos pela pandemia.  
 
Dos novos 204 casos confirmados, 97 são do sexo masculino e 107 do sexo feminino, 
com idades que variam de 10 a 93 anos. Até o momento, 5363  mulheres e 4994 homens 
positivaram para o novo coronavírus no estado.  
 
No geral, o Piauí contabiliza 10357 casos positivados para a Covid-19 e 374  óbitos.  
  
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 668 
ocupados, sendo 424 leitos clínicos, 233 UTIs e 11 leitos de estabilização . 

Anvisa exige a obrigatoriedade de três 
camadas de tecido na fabricação de máscaras 
caseiras 

 

 

A Diretoria de Vigilância Sanitária do Piauí (Divisa) republicou neste domingo (14), a 
Recomendação Técnica Nº 013, que trata sobre as medidas para a utilização correta de 
máscaras faciais de uso não profissional. A republicação se deu mediante uma alteração 
realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no que diz respeito a 
fabricação correta das máscaras faciais caseiras. 



De acordo com o documento republicado, as máscaras caseiras agora terão a 
obrigatoriedade de possuir três camadas de tecidos na sua fabricação, sendo uma camada 
de tecido não impermeável na parte frontal, tecido respirável no meio e um tecido de 
algodão na parte em contato com a superfície do rosto. “Essas exigências da Anvisa para 
a fabricação das mascaras faciais caseiras é mais uma medida como forma de oferecer 
uma proteção mais segura e eficaz para a população contra o coronavírus”, ressaltou a 
diretora Divisa, Tatiana Chaves. 

No Piauí, o uso da máscara de proteção facial se tornou obrigatório desde o dia 22 de 
abril, após a publicação do decreto do Governo do Estado, como medida adicional de 
saúde pública no combate a disseminação da Covid-19, porém, a Vigilância Sanitária do 
Estado ressalta, que o uso de máscaras faciais não substitui as demais medidas de proteção 
para evitar a proliferação do coronavírus. 
“As medidas de higienização das mãos são fundamentais para evitar o acometimento 
maior de pessoas contaminadas, não só pelo coronavírus, mas também pela transmissão 
de outras doenças infecciosas”, alertou Tatiana Chaves. 

O documento republicado com as recomendações técnicas das medidas para a utilização 
e fabricação correta de máscaras faciais caseiras está disponível no site da Vigilância 
Sanitária do Estado para o conhecimento e apreciação de toda a população, por meio do 
link (www.saude.pi.gov.br/divisa). 

Sesapi lança edital de processo seletivo 
simplificado para contratação de 
profissionais 

 



A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) lançou edital de processo seletivo simplificado 
para contratação temporária de pessoal que vai atuar no combate à pandemia do novo 
coronavírus, nos hospitais da rede estadual de saúde. 

As inscrições serão feitas por meio do endereço 
eletrônico http://saude.pi.gov.br/duoh/inscricoes mediante preenchimento de formulário 
on-line e envio de documentação exigida no edital. 

O período de inscrição vai das 00:00 de 15 de junho às 23:59 do dia 17 de junho de 2020. 
No momento de se inscrever, o candidato deverá anexar arquivo em PDF com a 
documentação específica. 

A seleção dos candidatos será realizada pela Comissão Específica da Secretaria de Estado 
da Saúde. O resultado final será divulgado no dia 24 de junho de 2020. 

Núcleo de Altas Habilidades cria concursos 
com temas sobre pandemia 

 

O Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S) Piauí está 
promovendo uma série de concursos com a finalidade de descobrir talentos na área das 
Artes Visuais, Robótica, Matemática e Fotografia na rede pública estadual de ensino. O 
núcleo faz parte do atendimento educacional especializado que atende alunos com 
características de altas habilidades ou superdotação (AH/SD). 

http://saude.pi.gov.br/duoh/inscricoes


O período de inscrição e envio dos trabalhos segue até a 19 de junho. O material deve ser 
enviado para o endereço de e-mail: naahspiaui@hotmail.com. O resultado do concurso 
será divulgado na data 29 de junho de 2020. 

A diretora do Núcleo NAAH/S Piauí, Sandra Nogueira, destaca que a realização do 
concurso incentiva os alunos a trabalharem sob uma nova perspectiva, tendo como 
referência a pandemia da Covid-19. 

“Buscamos incentivar os alunos a demonstrarem habilidades, expressar-se criativamente, 
ampliar conhecimentos e, principalmente, promover reflexões sobre a realidade social, 
econômica e emocional que a pandemia do novo coronavírus está trazendo para o mundo 
todo. Além, também, de significar uma relação de entretenimento e contextualização dos 
momentos por todos nós vivenciados às atividades escolares regulares”, disse a diretora. 

As categorias e os temas propostos são: 

Concurso de desenho 

Tema: Isolamento social e a redução dos níveis de poluição no mundo! 

Concurso de Robótica Experimental Recriar Race 

Tema: Preservação ambiental 

Concurso de fotografias de celular 

Tema: Meu cotidiano de uma nova perspectiva 

Concurso de produção de jogos de cartas 

Tema: A Economia dá as cartas? 

O concurso 

Os concursos terão como público-alvo os estudantes do NAAHS e alunos das escolas 
públicas estaduais do 6º ao 9°ano do Ensino Fundamental. 

A coordenadora pedagógica Helciyane Soares pontua que as manifestações dos alunos de 
altas habilidades e superdotação nas inteligências múltiplas devem ser direcionadas neste 
momento para o enriquecimento extracurricular. 

“Para uma expressiva participação de alunos da rede estadual, propomos que este 
concurso valha como nota na avaliação qualitativa para os alunos que participarem. É 
importante ainda envolver professores, alunos, pais e funcionários para juntos 
encontrarem produtos e serviços criativos, por meio de reflexões e construção de 
aprendizados novos, que possam melhorar os impactos causados pela pandemia em nossa 
comunidade”, afirmou Soares. 

A proposta de avaliação qualitativa às escolas é composta por dois pontos no componente 
curricular específico, para cada aluno participante até o fim do concurso; e cinco pontos 
no componente curricular específico, para o aluno vencedor do concurso. 

Além da pontuação, o aluno vencedor ganhará 1 Gift Card Digital Google Play no valor 
de R$ 30 para entretenimento, permitindo compra de aplicativos, livros, músicas e filmes. 



Para maiores informações, consulte o edital 
em: https://sites.google.com/view/naahspi/home ou nos telefones: 86 98831-1056/ 86 
99959-9893/ 86 98105-5236. 

 

https://sites.google.com/view/naahspi/home

