
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 1.181 casos confirmados e 17 óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite desta sexta-feira (7). 
 
Dos 1.181  casos confirmados da doença, 648 são mulheres e 533 homens, com idades 
que variam de sete meses a 92 anos.  
 
Nove mulheres e oito homens não resistiram às complicações do novo coronavírus. Elas 
eram naturais das cidades de Luzilandia (87 anos), Picos (84 anos), Santo Antônio dos 
Milagres (66 anos), Teresina (54, 71 e 92 anos), União (54 anos) e Uruçuí (68 e 74 anos). 
Já eles eram de Joaquim Pires (76 anos), Luzilândia (59 anos), Monsenhor Gil (69 anos), 
Parnaíba (52 anos) e Teresina (31, 43, 73 e 88 anos).  
 



A cidade de Jardim Mulato teve o primeiro caso positivo para o novo coronavírus. Com 
isso, dos 224 municípios do estado, apenas Arraial e Canavieira não têm registros da 
doença. A Covid-19 está presente em 99,1% do território piauiense. 
 
O Piauí possui 59.571 casos confirmados do novo coronavírus e 1.469 óbitos registrados 
pela doença, em 137 municípios. Deste total, morreram 856 homens e 613 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 717 
ocupados, sendo 424 leitos clínicos, 278 UTIs e 15 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 2.520 até o dia 07 de agosto. 
 
A Sesapi estima que 57.385 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registrados nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
Wellington Dias anuncia pagamento 
antecipado do 13º salário 
O governador Wellington Dias anunciou, nesta sexta-feira (7), a antecipação do 
pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores públicos 
estaduais para aquecer a economia. A medida injetará mais de R$ 200 milhões na 
economia do Piauí no próximo dia 21 de agosto. A segunda parcela do décimo terceiro 
salário estava prevista para ser paga apenas no dia 21 de dezembro, conforme a tabela 
divulgada no ano passado. 
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Segundo Wellington Dias, a antecipação é possível graças às medidas administrativas 
adotadas e à organização financeira do Estado. “Fizemos o dever de casa. Numa situação 
delicada de pandemia, trabalhamos para o equilíbrio e, hoje, estamos colhendo frutos. A 
antecipação do 13° vai proporcionar a movimentação da economia somada a outras ações 
e tem por objetivo contribuir com esse momento de retomada de atividades”, afirma o 
governador. 

 

O anúncio foi realizado durante uma coletiva realizada no Palácio de Karnak, com a 
presença do secretário de Estado da Fazenda, Rafael Fonteles. “Essa medida é 
extremamente importante para essa retomada econômica porque representa uma injeção 
de recursos para esse início de retomada das atividades do comércio e do setor de serviços. 
Esta medida também beneficia os próprios servidores, uma vez que podem antecipar 
compras e quitar eventuais dívidas”, afirma o gestor. 

De acordo com Rafael Fonteles, planejamento, medidas econômico-fiscais e a 
organização financeira do Estado permitiram essa antecipação da segunda parcela do 
décimo terceiro de dezembro para esse mês de agosto. A primeira parcela do 13º salário 
continua sendo paga na data do aniversário do servidor. 

Economia e organização financeira 

Desde o início da pandemia, o governo teve que cortar na própria carne para poder 
equilibrar as finanças. “Agora, é o momento da retomada das atividades econômicas. 
Então, é importante, nesta fase, tanto a injeção de liquidez na economia como a retomadas 
das obras, por meio do PRO Piauí II, contribuindo para gerar emprego e renda no Estado”, 
acrescenta Rafael Fonteles, que é o coordenador do programa no Estado. 

“Quero destacar como foi importante a condução do governador nessa travessia, que 
ainda não findou, mas o efeitos são menores no nosso estado. A antecipação do 13° chega 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/WhatsApp-Image-2020-08-07-at-13.18.22.jpeg


em muito boa hora. Conte com o movimento lojista do Piauí para que possamos juntos 
continuarmos superando e trazendo alternativas”, disse o presidente da Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), Sávio Normando. 

Dentre as medidas que permitiram o Estado fazer essa economia estão: a redução de 15% 
nos salários do primeiro escalão do governo, incluindo o subsídio do governador, 
secretários de estado, superintendentes e dirigentes de autarquias. O Governo também 
reduziu 15% da condição especial de trabalho dos servidores comissionados e ainda fez 
a redução de gastos com o custeio, com a implementação do Plano de Contingenciamento 
de Gastos. A previsão inicial era economizar R$ 200 milhões até dezembro desse ano. 

Atendimento presencial nos órgãos estaduais 
retorna na segunda (10) 

 
O atendimento ao público nos órgãos estaduais será retomado a partir da próxima 
segunda-feira (10). O retorno às atividades presenciais deverá ocorrer em etapas, com 
servidores em trabalho presencial, cumprindo escalas de revezamento combinado ao 
home-office e mantendo as pessoas do grupo de risco afastadas do ambiente de trabalho. 
As medidas estão regulamentadas na portaria conjunta nº002/2020, assinada pelas 
secretarias da Administração e Previdência (SeadPrev), Governo (Segov) e Planejamento 
(Seplan), e no decreto nº 19.140, ambos publicados no Diário Oficial dessa quinta-feira 
(6). 

No primeiro momento da retomada, as repartições devem contar com 30% dos servidores 
trabalhando presencialmente das 7h30 às 13h30. O percentual será reavaliado, podendo 
ser aumentado a partir do dia 31 de agosto. “Estamos preparando uma retomada 
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organizada e gradual, tomando todas as medidas de segurança que o momento exige. 
Manteremos o rodízio e o trabalho remoto para quem for do grupo de risco, como estamos 
fazendo desde o início da pandemia para garantir o atendimento à população que procura 
os serviços do Estado. À medida que as condições epidemiológicas permitirem, vamos 
aumentando o efetivo de servidores em trabalho presencial”, explicou a secretária de 
Estado da Administração e Previdência, Ariane Benigno. 

A gestora destaca que a recomendação é que órgãos municipais, estaduais e federais 
sigam o protocolo com medidas de prevenção e controle da disseminação da Covid-19 
específico para a administração pública. “Cada repartição deve organizar seus serviços 
para as atividades presenciais a partir da próxima segunda-feira (10). Estamos fornecendo 
orientações gerais a todas as pastas, no entanto, cada uma delas pode fazer as adaptações 
de acordo com as suas necessidades, mas sempre seguindo as recomendações do 
protocolo”, pontuou a secretária. 

Para retomar os trabalhos presenciais, os órgãos deverão apresentar o Plano de Segurança 
Sanitária e Contenção da Covid-19 no site do Pacto pela Retomada Organizada (Pro 
Piauí), no endereço propiaui.pi.gov.br. 

Principais recomendações 

Dentre as medidas previstas no protocolo higienicossanitário estão o uso obrigatório de 
máscara, controle de acesso às dependências dos órgãos, readequação do espaço físico 
para garantir o distanciamento mínimo de 2m, reforço da rotina de limpeza, instalação de 
dispensadores de álcool 70% nos corredores e o aumento nos cuidados em relação às 
refeições e compartilhamento de objetos. 

“Adotaremos medidas rígidas de distanciamento e de controle de acesso às repartições. 
As pessoas devem continuar dando preferência aos canais virtuais de atendimento e, caso 
realmente precisem ir, sigam as recomendações inclusas nos cartazes de alerta afixados 
nas dependências dos órgãos”, reforçou Ariane Benigno. 
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