
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 766 casos confirmados e oito óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite desta quarta-feira (21). 
 
Dos 766 casos confirmados da doença, 360 são mulheres e 406 homens, com idades que 
variam de dois meses a 95 anos. 
 
Seis homens e duas mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Elesbão Veloso (29 e 82 anos), Ipiranga do Piauí (60 anos), Pedro II (89 anos), 
Teresina ( 85 anos) e Uruçui (79 anos) Já elas são de Teresina ( 77 e 86 anos). Todas as 
vítimas possuíam comorbidades.  
  
Os casos confirmados no estado somam 108.346 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.322 e foram registrados em 
179 municípios. Até agora, morreram 1.345 homens e 977 mulheres.  
 



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 454 
ocupados, sendo 265 leitos clínicos, 188 UTIs e um leito de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.334 até o dia 21 de outubro. 
 
A Sesapi estima que 105.568 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

 
Após confirmação da compra de vacinas pelo 
ministro da Saúde, Wellington acredita que 
vacinação inicia em janeiro 
A estratégia de vacinação contra a Covid-19 no país foi tema do Fórum de Governadores 
com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nessa terça-feira (20), em Brasília. O 
governador Wellington Dias participou da reunião e explicou que foi confirmada a 
compra de vacinas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e que haverá uma integração entre 
os governos federal, estaduais e municipais para um Plano Nacional de Imunização. 

De acordo com o ministro Pazuello, foi assinado um protocolo de intenções para adquirir 
46 milhões de doses da vacina Coronavac, que está sendo produzida pelo Instituto 
Butantan e pelo laboratório chinês Sinovac. A compra será concretizada após receber o 
registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que está previsto para o 
início de 2021. Além dessa, o Ministério da Saúde deve fazer a aquisição de mais de 150 
milhões de doses da vacina da AstraZeneca, desenvolvida com a Universidade de Oxford 
(Reino Unido) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ao longo do próximo ano. 

 

 



Reunião do Forum de Governadores com ministro da Saúde 

“É um momento importante para o Brasil. Aqui tivemos a confirmação do ministro da 
Saúde, autoridade designada pelo presidente da República para coordenar, tratar e 
garantir a compra pelos SUS de toda a vacina necessária, daquela primeira que tiver 
pronta. A perspectiva é de que já em meados de janeiro possamos iniciar o processo de 
vacinação. E aqui foi montada toda uma estratégia para tudo que for necessário, desde a 
estrutura de recursos humanos, integrando ações de estados, municípios e União. É um 
momento histórico, seguindo um plano que agora é detalhado por uma câmara técnica e 
que vai ser divulgado até o fim de novembro”, comentou Wellington. 

SAF e parceiros farão busca por agricultores 
que têm direito a desconto em energia elétrica 

 

Na próxima quinta-feira (22), será assinado um acordo de Cooperação Técnica entre a 
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF) e a empresa elétrica Equatorial cujo 
objetivo é a busca ativa de beneficiários comprovadamente do meio rural a fim de dar 
cumprimento à Tarifa Rural. Têm direito ao desconto, os agricultores familiares que 
possuam domicílio rural. 

A secretária da Agricultura Familiar, Patrícia Vasconcelos ressalta que o acordo visa 
atingir o maior número de agricultores que tenham acesso à Tarifa Rural no estado porque 
muitos têm o direito, mas não recorrem ao benefício. A gestora afirma que, num trabalho 
conjunto, SAF, Emater e Fetag-PI, realizarão uma busca ativa por aqueles que têm direito 
à tarifa de energia subsidiada. Estão aptas as famílias que possuem Declaração de Aptidão 
Rural (DAP) e que terão acesso à Tarifa Rural em até 30% de desconto. “Neste momento 
de pandemia, as famílias passam por várias dificuldades, principalmente a crise a 
econômica por causa da difícil comercialização de produtos. Esta ação de enfrentamento 
que envolve a SAF – por meio da Superintendência da Agricultura Familiar – e parceiros, 



contribui para melhorar o orçamento das famílias que vivem no campo”, justifica Patrícia 
Vasconcelos. 

“Para se ter uma ideia, 390 mil famílias têm o perfil para obter o desconto, mas apenas 
165.460 têm o benefício da tarifa rural, que é diferente da tarifa social. Nosso objetivo é 
encontrar estas famílias e, com apoio de parceiros como Fetag-PI e Emater, concluir com 
êxito esta ação tão importante que vai dar a oportunidade de economizar nos gastos com 
as despesas de casa. É uma redução de 30% na conta de energia elétrica, contribuindo 
para que os agricultores e agricultoras vivam com mais dignidade e continuem 
contribuindo para o desenvolvimento da agricultura familiar no estado”, concluiu a 
secretária. 

  

 


