
 

 

 

 

 

 

 
 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 876 casos confirmados e 16 óbitos pelo 
novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na 
noite desta sexta-feira (4). 
 
Dos 876 casos confirmados da doença, 476 são mulheres e 400 homens, com idades que 
variam de três meses a 102 anos.  
 
Onze mulheres e cinco homens não resistiram às complicações da Covid-19. Os do sexo 
masculino eram oriundos de Cocal (73 anos), Parnaguá (68 anos), São João da Canabrava 
(71 anos) e Teresina (38 e 82 anos). Já as mulheres eram das cidades de Elesbão Veloso 
(90 anos), Ipiranga do Piauí (80 anos), Matias Olímpio (70 anos), Murici dos Portelas (73 



anos), Parnaíba (81 anos), Teresina (25, 52, 70, 92 e 95 anos) e Valença do Piauí (78 
anos). 
 
Dos 224 municípios do estado apenas Canavieira não foi atingida pela pandemia. A 
Covid-19 está presente em 99,6% do território piauiense. 
 
O Piauí possui 81.626 casos  confirmados do novo coronavírus e 1.884 óbitos registrados 
pela doença, em 165 municípios. Deste total, morreram 1092 homens e 792 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 583 
ocupados, sendo 354 leitos clínicos, 223 UTIs e 6 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 3.641 até o dia quatro de setembro. 
 
A Sesapi estima que 79.159 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
Governo vai melhorar a infraestrutura de 
mais de 800 escolas pelo Pro Educação 

 
O Governo do Estado vai melhorar a infraestrutura de mais 800 escolas por meio do Pro 
Educação, programa que pretende alfabetizar 200 mil jovens e adultos, profissionalizar 



150 mil piauienses e gerar cerca de 7 mil empregos. Para discutir e alinhar as metas do 
Pro Educação, governador Wellington Dias se reuniu, por videoconferência, nesta sexta-
feira (4), com a equipe do Pro Piauí. 

O chefe do Executivo estadual afirmou que o maior desafio no momento é alinhar a oferta 
com as demandas de mercado. “Nosso maior desafio é o descompasso dos profissionais 
que estamos formando com a demanda exigida no mercado de trabalho, no qual 
precisaremos olhar com mais atenção em cada região para que as pessoas sejam 
qualificadas no que o mercado está pedindo”, disse Wellington. 

De acordo com Dias, o objetivo do Pro Educação vai além das obras, pois pretende 
completar a rede de ensino no estado em todos os níveis educacionais. “Queremos ser 
uma rede completa na área da educação, em todos os níveis, com um plano de trazer os 
jovens e adultos para a escola, qualificação de pessoas com cursos profissionalizantes e 
de educação superior junto à Uespi, gerando emprego e renda para a população. Por isso, 
estamos com um plano de modernizar as escolas, equipando-as com tudo o que uma 
escola precisa. A ideia é fazer algo marcante, que impacte a vida das pessoas”, frisou o 
governador. 

Dentro do Pro Piauí, o Governo do Estado irá investir R$ 1,6 bilhão, recursos oriundos 
do precatório do Fundef que irão contemplar programas pedagógicos e formação dos 
profissionais em educação; construção, recuperação e modernização da infraestrutura das 
escolas; além de programas de fortalecimento e valorização da gestão escolar. A meta é 
alfabetizar 200 mil jovens e adultos, profissionalizar 150 mil piauienses e gerar cerca de 
7 mil empregos a partir das atividades previstas no plano. 

O secretário de Estado da Educação, Ellen Gera, apresentou o projeto de arquitetura para 
a modernização das escolas que serão reformadas, mostrou também o mapa educacional 
do Piauí, que está sendo elaborado com o objetivo de reunir todas as informações acerca 
da rede estadual de ensino, como instituições presentes em cada município, bem como os 
indicadores educacionais, e que poderá ser acessado pelos territórios regionais, por 
municípios e até por escolas. 

“Estamos desenvolvendo um trabalho de reorganização da nossa rede estadual, 
modernizando a estrutura das nossas escolas, mas também fortalecendo nossa gestão. O 
Pro Piauí irá garantir, com transparência, que as metas traçadas no planejamento de 
governo sejam atingidas. Essa é nossa prioridade. São 840 obras que estão sendo 
realizadas nas escolas pelo Pro Educação e 88 delas já iniciaram, outras retornarão e 
iremos iniciar ainda mais”, ressaltou Ellen Gera. 

“O Pro Educação é o maior programa dentro do Pro Piauí. Estamos falando de uma 
mudança completa na rede estadual de ensino. Vamos fazer história e colocar o Piauí 
entre os 10 melhores estados em educação do Brasil. Não é só um programa de obras, é 
um programa de educação que vai mudar a vida das pessoas e do estado”, destacou 
Wellington. 

Participaram da videoconferência os secretários de Estado da Fazenda, Rafael Fontelles; 
da Educação, Ellen Gera, e equipe; diretor-geral do Instituto de Terras do Piauí (Interpi), 
Chico Lucas; superintendente da Secretaria de Estado do Governo (Segov) Ariane 



Benigno; Herbert Buenos Aires, que assume a Superintendência de Gestão da Seduc; e a 
equipe da Controladoria Geral do Estado (CGE). 

HGV teve redução de 33% no número de 
internações em agosto 
O Hospital Getúlio Vargas (HGV) já recebeu 513 pacientes na Área Covid desde do início 
da pandemia, sendo que 457 foram confirmados para Covid-19 e desses, 179 tiveram altas 

por cura. Os dados são do Informe Epidemiológico dos Núcleos de Vigilância 
Epidemiológica, Interno de Regulação e Segurança do Paciente, no período de 1º de abril 
a 31 de agosto.  



O relatório aponta que houve uma redução no número de internações no HGV em agosto. 
Uma queda de 33% nas internações comparando julho a agosto. 

Ao tempo que os dados apontam para uma queda no número de internações, houve 
um  aumento no número de pessoas que foram curadas. Em abril, dos 31 pacientes que 

deram entrada, apenas um teve alta por cura, no mesmo período. Já em julho, dos 156 que 
foram admitidos, 64 tiveram altas por cura. E em agosto, dos 108 pacientes internados, 
58 foram curados. 

 Desde o início da pandemia o HGV esteve na linha de frente para atender com segurança 
e qualidade os pacientes com a Covid-19 provenientes tanto da capital como do interior. 
“Foi reorganizado a estrutura e as equipes para um melhor atendimento à sociedade nesse 



período tão conturbado e o apoio do  Governo do Estado e Fundação Hospitalar foi 
fundamental para  reestruturação do hospital”, destaca o diretor-geral do HGV, Gilberto 
Albuquerque. 

 

Outro dado importante que o relatório revela é que a maioria dos pacientes recebidos pelo 
HGV são do sexo masculino e idosos, considerando que o perfil dos óbitos são pacientes 
acima de 70 anos. 

 

Para a coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente, Nirvania Carvalho, “os dados 
reforçam a realidade e demonstram a variação epidemiológica existente nos últimos dias”. 

PRO Piauí leva investimentos em Educação a 
Piripiri 
A educação da cidade de Piripiri receberá uma série de melhorias com as obras de reforma 
e ampliação das escolas da rede estadual no município. A ordem de serviço foi assinada 
pelo governador Wellington Dias durante visita à cidade. 

O Centro Estadual de Tempo Integral Baurélio Mangabeira é uma das escolas 
contempladas com as obras do programa PRO Piauí. A unidade vai ganhar nova sala de 
aula, refeitório, quadra poliesportiva com vestiários e melhorias gerais na estrutura. 

José Miranda, diretor do Ceti, enaltece a iniciativa do governo em  investir na melhoria 
estrutural das escolas. “Recebemos com a alegria a visita do governador. Quando ele 
assinou a ordem de serviço para reforma de escolas da rede estadual aqui de Piripiri, nós 
agradecemos muito porque sabemos da importância de uma boa estrutura escolar para 
melhorar as condições de aprendizagem dos alunos”, afirmou. 



 

 

 

Outras escolas beneficiadas serão a Unidade Escolar João Coelho de Resende,  CETI José 
de Arimathea Tito, CEEPRU Governador Hugo Napoleão que também passarão por 
reforma e ampliação. Para a execução dessas obras o governo fará um investimento 
superior a R$ 3 milhões. 
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