
 

 

 

 

 

 
 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 247 casos confirmados e um óbito pelo 
novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na 
noite deste domingo (20). 
 
Dos 247 casos confirmados da doença, 137 são mulheres e 110 homens, com idades que 
variam de um a 99 anos. Os casos confirmados no estado somam 90 617 casos e todos os 
municípios piauienses foram atingidos pela pandemia. 
 
Neste dia 20 de setembro foi confirmado apenas o óbito de um homem de 76 anos, natural 
de Amarante. Com isso, as mortes pelo novo coronavírus chegam a 2038, registradas em 
171 municípios. Até agora, morreram 1.173 homens e 865 mulheres.  
 



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 540 
ocupados, sendo 325  leitos clínicos, 210 UTIs e 5 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 4.301 até o dia 20 de setembro. 
 
A Sesapi estima que 88.039 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
Wellington aciona governadores do Brasil 
para construção de plano nacional para 
retomada da economia 

 

O governador Wellington Dias enviou carta ao Fórum dos Governadores do Brasil, neste 
domingo (20), na qual conclama os gestores de todos os estados brasileiros a se 
organizarem para tratar da construção de um plano nacional de retomada da economia. O 
documento também foi direcionado à Confederação Nacional dos Prefeitos e aos prefeitos 
das capitais de todas as unidades federativas. 

Segundo Wellington Dias, a iniciativa tem como objetivo formular uma proposta que será 
debatida também com o setor privado, Congresso Nacional e, posteriormente, com o 
governo federal. O governador piauiense destaca que o país, atualmente, não tem um 
plano que tenha foco na retomada da economia e integre os setores público e privado. 
Também pontua a extinção do auxílio para que as empresas complementem o salário de 



seus empregados a fim de evitar demissão, a redução em 50% do auxílio financeiro 
emergencial e da compensação de fontes importantes para os estados e municípios como 
FPE, FPM, ICMS e ISS. 

O governador do Piauí destacou que, quando estavam plenamente em vigor, estas ações 
do governo federal evitaram quedas mais acentuadas da economia e do emprego e 
permitiram manter os serviços pelos Estados e municípios. Para Dias, com a extinção e 
redução destas ações econômicas necessárias, o Brasil poderá entrar em uma onda de 
desemprego generalizado, aumento de miséria e pobreza. “À exceção de alguns em 
setores como alimentos, exportação, etc., teremos forte queda na economia e varejo. Isto 
já a partir de outubro e vai piorar até início do ano”, analisa. 

“Não estou defendendo que a União sustente estados e municípios para sempre neste 
patamar, mas devemos ter um plano de medidas anticíclico e permanente que ajude e 
encoraje o setor privado a manter e ampliar investimentos, atraindo novos negócios”, 
acrescentou. O chefe do executivo piauiense propôs uma reunião com todos os 
governadores, representantes de prefeitos e do Comitê Nacional de Secretários de 
Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Consefaz), 
para fazer uma avaliação técnica e finalizou afirmando que outros países estão realizando 
iniciativas semelhantes e não há outro caminho para o Brasil sair da crise econômica que 
vem passando. 

Capacitação sobre Protocolo de Saúde nas 
escolas chega ao terceiro dia 

 
Contribuir com conhecimento técnico-operacional para implantação e aplicabilidade do 
Protocolo Específico Nº 042/2020, nas escolas públicas e privadas e demais órgãos da 
Educação, e sensibilizar gestores e profissionais da Educação para adesão ao Plano de 



Segurança Sanitária e Contenção da Covid-19 no Sistema PRO Piauí são alguns dos 
objetivos da formação que chega ao seu último dia, nesta segunda (21). 

Como aconteceu nos dois dias anteriores, o terceiro dia de capacitação acontece com 
palestras de profissionais das áreas da saúde, via Canal Educação e Canal Chão da Escola 
por meio do Youtube. A servidora pública da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí 
(Sesapi), Roberta Cristina Moura Fé, dará início às palestras falando sobre “Limpeza e 
Desinfecção em Ambiente Escolar”. As orientações fazem parte das medidas higiênico-
sanitárias do protocolo de cunho administrativo estrutural e comportamental para 
contenção da Covid-19 no ambiente escolar. 

O segundo tema a ser abordado é  Sistema PRO Piauí – Adesão ao Plano de Segurança 
Sanitária e Contenção da Covid-19, que será exposto pela assistente social, servidora 
pública da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi), Christiane Fernandes de 
Miranda. Logo após a explanação das palestrantes, será aberto um momento, quando será 
exposto o feedback dos participantes pelo chat. 

Com esses três dias de formação, 16, 17 e 21 de setembro, a Seduc atende, assim, a toda 
a rede estadual de ensino. Esta ação faz parte do PRO Piauí – Pacto pela Retomada 
Organizada com a proposta de divulgar e capacitar os profissionais da educação para uma 
possível retomada das atividades escolares presenciais. 

 


