
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 598 casos confirmados e 12 óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
quinta-feira (24). 
 
Dos 598 casos confirmados da doença, 341 são mulheres e 257 homens , com idades que variam 
de dois meses a 191 anos. 
 
Três homens e nove mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram de Riacho 
Frio (81 anos) e Teresina (99 e 100 anos). As mulheres eram das cidades Itainópolis (35 anos), 
Padre Marcos (62 anos), Picos (76 anos), Pimenteiras (25 anos), Regeneração (55 anos) e 
Teresina (03 meses, 56, 62 e 68 anos).  
 



O bebê de três meses, que possuía cardiopatia congênita, é a vítima mais jovem do coronavírus 
no Piauí. Desde o início da pandemia 13 crianças e adolescentes perderam a vida para a Covid-
19, as idades variam de três meses a 19 anos. 
 
As 224 cidades piauienses foram atingidas pela pandemia. Os casos confirmados no estado 
somam 93.339. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2085 e foram registrados em 172 
municípios. Até agora, morreram 1.198 homens e 887 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 511 ocupados, 
sendo 297 leitos clínicos, 211 UTIs e 3 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 4.448 
8até o dia 24 de setembro. 
 
A Sesapi estima que 90.803 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 

 
Antonio Neto se despede e Rejane Tavares 
assume a Seplan 
 

 
 
Com grande emoção o ex-secretário do Planejamento, Antonio Neto, reuniu, na manhã 
desta quinta-feira (24), no gabinete da Seplan, todos os superintendentes e servidores do 
gabinete para um momento de agradecimento e despedida. Na ocasião, todos destacaram 



o excelente trabalho realizado na sua gestão, ressaltando pontos pertinentes em suas 
próprias pastas e se despediram com muita saudade do líder. 

Rejane Tavares, a nova secretária, ressaltou o grande aprendizado durante o tempo que 
trabalharam juntos. “Quando vim trabalhar na Seplan fui acolhida pelo Antonio Neto e 
tive um ganho de experiência profissional fantástico, além de conquistar um grande 
amigo. Agradeço profundamente a confiança depositada no meu trabalho. ”, disse. 

Depois de ouvir o testemunho de todos os ex-colegas, Antonio Neto contou um pouco da 
sua história e explicou como decidiu seguir outros projetos a partir de agora. “Há muito 
tempo estou na gestão pública. Fui servidor público federal durante 40 anos, destes, 15 
anos dedicados ao Piauí, cedido ao governo do estado. Fui secretário de Fazenda nos dois 
primeiros mandatos do Wellington, de 2003 a 2010, depois passei pela Agência de 
Fomento, no governo Wilson Martins, e agora, durante esses seis anos, na secretaria do 
Planejamento.  São quase 15 anos de vida pública dedicada ao Estado e eu sempre fui 
muito cioso da minha responsabilidade como gestor. Dediquei-me ao máximo, muitas 
vezes abrindo mão de questões pessoais e familiares. Chegou o momento em que encerro 
um ciclo da minha vida pública”, revelou. 

Antonio Neto sofreu um leve AVC, no início do mês de agosto, e foi aconselhado pelos 
médicos que tivesse uma vida com menos stress. “Esse episódio de saúde, que tive no 
início do mês passado, me indicou alguns sinais e os profissionais da área de saúde me 
recomendaram que eu tivesse um pouco mais de cuidado. Eu aproveitei o momento para 
tomar essa decisão, de comum acordo com a minha família e com o governador. Ontem 
tivemos uma conversa muito boa, como grandes amigos que somos, o Wellington 
compreendeu a minha decisão e também aproveitou para convidar a superintendente 
Rejane Tavares, para me substituir”, esclareceu. 

O ex-secretário agradeceu a confiança depositada nele e garantiu que ainda se dedicará 
aos projetos em prol do Piauí. “Agradeço ao estado do Piauí, à imprensa, à sociedade, aos 
empresários, aos fornecedores, aos amigos gestores, aos servidores das secretarias da 
Fazenda e do Planejamento e da Agência de Fomento, onde encontrei muitos amigos, 
pessoas competentes que me ajudaram a fazer uma gestão eficiente e sem máculas. Saio 
do serviço público estadual sem nenhuma mancha, sem nenhuma conduta que possa me 
trazer dificuldade, pelo contrário, foram muitos méritos, muita superação, muitos desafios 
enfrentados, como a Pandemia que estamos vivendo, quando ajudei a coordenar o PRO 
Piauí, junto à Sesapi e à Vigilância Sanitária. Agora já chegamos na fase mais branda da 
doença e superamos mais esse desafio”. 

“Posso dizer que saio com a consciência tranquila e com a missão cumprida. Agora me 
dedicarei a outros projetos pessoais e familiares. Não abandonarei a causa de lutar por um 
estado desenvolvido, eficiente, moderno. Não abandonarei minhas ideias políticas por 
uma sociedade mais justa, mais fraterna e solidária. Acredito nesse projeto, na democracia 
para nosso país, sou contra radicalmente a qualquer tipo de desigualdade e de 
descriminação”. 

Antonio Neto aproveitou o momento para falar na descendência do legado do partido e 
nos novos nomes que despontam na gestão estadual.  ”Acho que o governo do Estado tem 
novos quadros, novas lideranças que estão surgindo, novos gestores, uma safra nova de 



bons gestores que estão chegando e que vão dar continuidade a esse projeto. Cito os 
secretários Rafael Fonteles, Ellen Gera, Chico Lucas, o Dr. Nuno Bernardes, Rejane 
Tavares, a nova secretária do planejamento, Viviane Moura, Alcenir Porto, Edilene 
Facundes, Liége Moura e vários membros do governo que tanto ajudam nessa empreitada. 
Temos grandes quadros no governo do estado que vão dar continuidade, dar sequência a 
esse projeto que o estado tem de modernização. O governador Wellington continua sendo 
esse nosso grande líder, com muita energia, muito talento e muita capacidade de 
administrar. Eu vou continuar, mas num outro papel, numa outra missão, presente e firme 
na defesa do nosso projeto de governo”, concluiu. 

Para a escolha da nova secretária, Rejane Tavares, Antonio Neto destacou que aconteceu 
como um processo natural. “O governador preferiu que não houvesse modificações para 
a continuidade da equipe e em nome dessa continuidade do trabalho, que já existe na 
Seplan, uma equipe técnica muito entrosada e competente, ele manteve o caráter técnico 
com a oficialização da Rejane. Acho que a Seplan ganha demais com esse processo, pois 
temos um quadro respeitado na Casa, como uma boa liderança. Rejane tem um conceito 
muito bom entre os servidores, entre a equipe e tenho certeza que ela vai somar por ter 
um perfil técnico muito qualificado. Acredito que ela vai surpreender com um ótimo 
trabalho na liderança da Seplan”, finalizou o ex-secretário. 

Seplan apresenta PLOA em audiência 
pública 
Foi apresentada hoje (24), de forma remota, em audiência pública, o projeto da Lei 
Orçamentária Anual, PLOA 2021, com o objetivo de compartilhar com a sociedade os 
projetos e ações que serão implementados no próximo ano, a partir do planejamento 
estratégico existente para cada área do governo, além das estimativas das diversas fontes 
de recursos e as áreas onde serão aplicados. Na ocasião, a secretária de Estado do 
Planejamento, Rejane Tavares, também destacou as ações do PRO Piauí II, carro chefe 
da retomada da economia no Piauí. 



 
 

“Mesmo diante do cenário que estamos vivendo, de incertezas na economia em função 
da pandemia da Covid-19, a receita bruta estimada para 2021 ficou em R$ 16,2 bilhões 
que, deduzida das transferências constitucionais aos municípios e Fundeb, resulta numa 
receita líquida da ordem de R$ 13,4 bilhões, destinada a atender a ação do governo nas 
diversas esferas de políticas públicas”, explicou Edilene Facundes, superintendente de 
Orçamento e Operações Financeiras da Seplan. Na previsão orçamentária foram 
demonstradas as áreas que serão priorizadas pelo governo para o ano de 2021, 
destacando-se entre elas a educação (13,4%), Saúde (14,8%), Assistência e Previdência 
Social (18,3%). 

Rejane Tavares ressaltou a importância da prática do orçamento participativo, com a 
presença dos representantes dos territórios de desenvolvimento e de todas as instituições 
parceiras. “Esse é o nosso primeiro momento da apresentação da PLOA 2021, depois 
encaminhamos para a Alepi e, em seguida, levaremos aos Conselhos Territoriais para 
apresentarmos o resultado final, de forma que os conselheiros possam acompanhar todo 
o processo de execução e monitoramento que temos implementado nos territórios”, 
explicou. 

O PLOA 2021 será encaminhado à Assembleia Legislativa até o dia 30 de setembro onde 
passará pela avaliação dos deputados, que devem apresentar emendas parlamentares e 
aprovar o orçamento até o final da sessão legislativa de 2020. 

A secretária, durante o encontro, também apresentou o PRO Piauí II, programa de 
retomada das atividades econômicas no estado que foi estratégico na elaboração da LOA 
2021. “A maioria das pessoas conhece o PRO Piauí fase I, que foi a estratégia de 
reabertura de cada uma das atividades, ainda nos momentos críticos da pandemia, num 
processo de retomada segura da economia. O PRO Piauí fase II foi desenvolvido para 
começarmos a pensar em como o estado retoma seu processo de desenvolvimento, seu 
processo de crescimento.  Quais são as estratégias importantes para termos nesse 
momento, que ainda é de crise. Teremos dificuldade de crescimento econômico no 
próximo ano e há uma projeção dos estudiosos de que até 2022 a situação ainda será 
bastante crítica, então precisamos eleger prioridades”, disse Rejane Tavares. 



A coordenação do PRO Piauí Desenvolvimento é da Sefaz e a Seplan é parceira no 
processo de discussão com as setoriais. O programa é uma articulação e uma gestão 
integrada de ações prioritárias que vão ajudar a mitigar os efeitos da pandemia provocada 
pela Covid-19 e enfrentar os efeitos da crise socioeconômica. 

Ele tem eixos estratégicos: o primeiro eixo é o investimento em programas sociais e 
proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade. Aqui está o que chamamos de 
programas setoriais, como o Pro Educação e o Pro Social, que envolve diversos órgãos 
do governo na construção de políticas de assistência social e de inclusão econômica e 
produtiva, o Pro Segurança que trabalha com toda a estratégia de segurança do estado, 
além do Pro Saúde que tem como desafio continuar o enfrentamento da Covid-19 e a 
reestruturação dos hospitais regionais, além de um programa integrado de saúde.  

O segundo eixo é o estimulo ao desenvolvimento econômico e social através de ações de 
infraestrutura e de fomento. “Temos dois programas setoriais: o Pro Infra que congrega 
diversos órgãos do governo como IDEPI, SEINFRA, Secretaria de Transportes, DER, 
entre outros que juntos têm um conjunto de obras que são consideradas prioritárias e que 
ajudam a dinamizar a economia do estado e promover o crescimento, inclusive gerando 
novos postos de trabalho. E o Pro Investimento, que é uma estratégia de manutenção do 
investimento privado no estado, de atração de novas empresas e fazer com que essas 
empresas, aqui chegando, gerem emprego e renda, e que consigam manter a economia 
em crescimento.  O terceiro eixo que é o de modernização do estado, de melhoria de toda 
a parte tecnológica, de atendimento ao público e de controle e de monitoramento de 
ações”, finalizou a secretária. 

Fepiserh e HGV implantam melhorias na 
estruturação do hospital 

 



A Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh) e o Hospital Getúlio Vargas 
(HGV), de forma contínua, vem implementando uma série de melhorias no órgão, que 
visam incrementar e modernizar seus setores e otimizar os atendimentos da casa. 

Com o objetivo de oferecer um suporte aos colaboradores, o HGV criou a Farmácia de 
Dispensação de Medicamentos para Covid-19, com farmacovigilância e 
acompanhamento farmacêutico especializado aos pacientes, funcionando 24h. A 
disponibilização e a dispensação dos medicamentos para o tratamento ambulatorial 
acontecem em unidade de dispensação destinada exclusivamente para essa finalidade, 
como parte da proposta do Núcleo de Assistência ao Servidor (NAS). 

No ato da entrega, o farmacêutico analisa a prescrição do paciente quanto aos aspectos 
legais e técnicos, de modo a promover o uso adequado dos medicamentos prescritos. 

Além disso, para garantir o uso seguro e racional dos medicamentos, a Farmácia do HGV 
tem passado por organização dos seus processos de trabalho e informatização, com 
adoção da dispensação via sistema eletrônico. Em casos onde o paciente apresente 
eventos adversos é realizada uma notificação. 

Serviço de patologia realiza até cem análises por mês 

Dentro de uma visão estratégica de um hospital de ensino, o Hospital Getúlio Vargas é o 
único hospital público do Estado que conta com um Serviço de Patologia que recebe, 
analisa e emite laudos histopatológicos, citológicos e necropsias. Com uma equipe 
formada por médicos patologistas de excelência e com vasta experiência, os 
procedimentos conferem maior precisão e agilidade para atendimentos com maior 
resolubilidade por meio de diagnósticos mais confiáveis. Esse serviço realiza uma média 
de 100 análises por mês. 

Prontuário Eletrônico 

Tendo em foco uma assistência mais assertiva, o Getúlio Vargas, com o apoio da 
Fundação Hospital do Estado, está efetivando a informatização dos atendimentos com a 
implantação do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), o que está proporcionando 
maior segurança e agilidade ao usuário. 

Por meio do prontuário eletrônico é possível registrar, armazenar e disponibilizar 
informações sobre o paciente e seu tratamento, além de que, o sistema traz outros 
benefícios, que vão da melhoria do atendimento à redução de custos. 

O presidente da Fepiserh, Pablo Santos, destaca que a Fundação tem executa ações a fim 
de desenvolver e fortalecer a estruturação do HGV, abrangendo todos os setores e 
qualificar as equipes. “Desde 2017, quando a Fepiserh passou a gerenciar o Getúlio 
Vargas, que empreendemos planos de melhorias na estrutura, equipamentos, parque 
tecnológico, abastecimento, além de ajustar os processos licitatórios, objetivando 
potencializar os serviços e oferecer uma melhor assistência à população de todo o estado 
que necessita de tratamento nesse, que é o maior hospital público do Piauí”, avalia. 

 


