
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 361 casos confirmados e quatro óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite deste sábado (26). 
 
Dos 361 casos confirmados da doença, 189 são mulheres e 172 homens , com idades que 
variam de dois meses a 88 anos.  
 
Um homem e três mulheres foram vítimas da Covid-19. Ele era de Teresina (69 anos). Já 
as mulheres eram das cidades de Miguel Alves (75 anos) e Teresina (40 e 85 anos). 
 
As 224 cidades piauienses foram atingidas pela pandemia. Os casos confirmados no 
estado somam 94.540. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2095 e foram 
registrados em 172 municípios. Até agora, morreram 1.203 homens e 893 mulheres.  
 



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 523 
ocupados, sendo 303 leitos clínicos, 215 UTIs e 5 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 4.497 até o dia 26 de setembro. 
 
A Sesapi estima que 91.922 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
Piauí registra menor índice de óbitos por 
Covid-19 das últimas 16 semanas 
O Piauí fechou mais uma semana, neste sábado (26), com queda nos óbitos por Covid-
19, o menor número das últimas 16 semanas. Com 54 mortes, o estado teve uma queda 
de aproximadamente 75% em relação aos números registrados durante o pico da 
pandemia, nos meses de maio e junho, quando alcançou 200 óbitos por semana. 

Para o governador Wellington Dias, a queda se deve à colaboração da população, além 
das estratégias adotadas pelo Governo do Estado e pelos municípios. “Isso representa uma 
queda contínua em relação ao pico da pandemia. Significa que tudo que trabalhamos 
dentro do Plano Estadual para o Enfrentamento ao Novo Coronavírus garantiu, com a 
contribuição da população, que vem cumprindo o distanciamento, o uso da máscara e 
higiene das mãos, bem como o tratamento cedo da doença, integrado com o Programa 
Busca Ativa e o aplicativo Monitora Covid, têm dado resultado e pretendemos prosseguir 
nessa direção”, disse o chefe do Executivo piauiense. 

 

De acordo com o superintendente de Atenção à Saúde da Sesapi e membro do COE, 
Herlon Guimarães, com a diminuição dos casos graves, há também diminuição dos 
óbitos. “Os óbitos estão intrinsecamente ligados ao número de casos graves. Como esse 



número vem diminuindo, automaticamente, os óbitos diminuem. O vírus começa a 
enfrentar uma barreira. Muitas pessoas já foram infectadas e, com isso, começamos a 
enxergar a imunização natural fazendo o controle no número de casos novos”, afirmou o 
superintendente. 

Herlon destaca ainda que, “aliado a tudo isso, temos a taxa R0, chamada de taxa de 
transmissibilidade, em que a nossa última estava em 0,74. Isso implica dizer que, a cada 
100 pessoas infectadas, essas transmitem para 74 pessoas. Então, mantendo ela em queda, 
manteremos a transmissão em decréscimo também”. 

Ocupação de leitos 

De acordo com o calendário epidemiológico que registra semana a semana o avanço da 
doença no Piauí, além de reduzir as mortes, o estado também teve uma redução na 
ocupação de leitos de UTI e de leitos clínicos. 

 

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesapi), na sexta-feira (25), dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para 
atendimento de pacientes com a Covid-19, há 516 ocupados, sendo 303 leitos clínicos, 
209 UTIs e quatro leitos de estabilização. 

Municípios do litoral serão contemplados com 
14 obras do Pro Educação 
O Governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), irá iniciar e 
retomar 14 obras nos municípios de Parnaíba, Luís Correia, Cajueiro da Praia e Buriti dos 



Lopes.  A ação é do programa Pro Piauí Educação, lançado pelo Estado para aplicar os 
recursos conquistados do Fundef. 

 

Em todo o estado, inicialmente, serão de cerca de 232 obras, que vão desde a construção 
de novas escolas, reformas de unidades já existentes e outras estruturas que serão 
licitadas. Somados, os investimentos que são frutos do Pro Educação para esta primeira 
etapa, alcançam R$ 92,5 milhões. 

Em Parnaíba, serão reformadas seis escolas. Em três delas haverá climatização, como a 
Unidade Escolar Jeanete Sousa, Unidade Escolar Dr. João Silva Filho e Cemti 
Plolivalente Lima Rebelo. Já a Unidade Escolar Francisco Correia e a Unidade Escolar 
José Euclides serão reformadas. A Unidade Escolar Edison Cunha terá a quadra 
concluída. 

Em Luís Correia, duas escolas serão climatizadas: Ricardo Augusto Veloso e Pedro II; e 
duas serão ampliadas: Raimundo Miranda de Brito e Ceti Zulmira Xavier. Também 
passará por climatização o Colégio Manoel Ricardo, em Cajueiro da Praia. Já em Buriti 
dos Lopes, o Ceja Leonidas Melo e o Ceti Deputada Francisca Trindade serão reformados 
e ampliados. 

Ao todo, serão investidos mais de R$ 6 milhões nos quatro municípios. Para o governador 
Wellington Dias, os investimentos vão permitir à educação do estado dar um salto de 
qualidade. “Nosso desejo é dar as condições para oferecer ensino médio e técnico, 
profissionalização presencial ou com mediação tecnológica, com laboratório, biblioteca, 
ensino de línguas e tudo que for necessário para uma educação de altíssima qualidade”, 
pontuou o chefe do Executivo estadual. 



Os recursos são oriundos de precatórios do extinto Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef), no valor 
de R$ 1,6 bilhão, fruto de uma ação judicial do Governo do Estado para receber valores 
a que tinha direito junto à União e que não haviam sido repassados anteriormente. 

Governo autoriza reformas em regionais do 
Emater 
 

 

Durante esta semana, o diretor-geral do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural 
do Estado do Piauí (Emater-PI), Francisco Guedes, percorreu os municípios de Valença, 
Oeiras e Floriano, para assinar ordens de serviço para iniciar as reformas nas sedes da 
regionais do instituto Emater. O investimento nas reformas desta três regionais é da 
ordem de 328 mil reais. O recurso é oriundo do programa PRO Piauí modernização 
administrativa, coordenado pelo secretário Rafael Fonteles, que contempla no total a 
reforma das 17 regionais e mais 50 escritórios municipais do Emater no âmbito dos 
Centros Integrados de Administração (CIACs), coordenados pela SeadPrev. 

O diretor-geral do Emater, Francisco Guedes, que esteve pessoalmente em cada uma das 
regionais, falou sobre a importância das reformas. “Nosso compromisso é proporcionar 
as condições aos extensionistas para um melhor desenvolvimento do trabalho junto às 
famílias agricultoras. O governador Wellington Dias abraçou a nossa causa e buscamos 
viabilizar o quanto antes as reformas. Na próxima semana anunciaremos o início das 
atividades das reformas das demais regionais. É importante destacar que inclusas no PRO 
Piauí, as sedes também serão beneficiadas com a aquisição de computadores e melhorias 
na rede de internet. Os nossos técnicos e extensionistas fazem muito pelo Piauí e 
queremos atender mais e melhor a nossa população, essas foram as primeiras regionais, 
onde identificamos maior necessidade, mas todas passaram pelo mesmo processo”, 
afirmou. 



Ainda em 2019, a diretoria do Emater percorreu as 17 regionais do Instituto para construir 
um relatório de necessidades de melhoria, onde diretores e coordenadores ouviram os 
extensionistas e técnicos administrativos do Instituto. A licitação que trata das reformas 
já havia sido autorizada e foi retomada com o retorno das atividades no Estado. Agora, 
os vencedores do processo licitatório devem, nas próximas duas semanas, dar início as 
obras. 
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