
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 575 casos confirmados e nove óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite desta quinta-feira (8). 
 
Dos 575 casos confirmados da doença, 324 são mulheres e 251 homens, com idades que 
variam de seis meses a 96 anos.  
 
Sete homens e duas mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram das 
cidades de Água Branca (78 anos), Castelo do Piauí (80 anos), José de Freitas (52 anos), 
Picos (91 anos), Redenção do Gurguéia (88 anos) e Teresina (54 é 70 anos). Já as do sexo 
feminino eram de Água Branca ( 85 anos) e Floriano (89 anos).  
 
As 224 cidades piauienses foram atingidas pela pandemia. Os casos confirmados no 
estado somam 101.123. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.197 e foram 
registrados em 173 municípios. Até agora, morreram 1.266 homens e 931 mulheres.  
 



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 502 
ocupados, sendo 299  leitos clínicos, 198 UTIs e 5 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 4.904  até  o dia oito de outubro. 
 
A Sesapi estima que 98.424 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
Equipe do Hospital Regional de Piripiri é 
homenageada por família de paciente 
A equipe do Hospital Regional Chagas Rodrigues, localizado no município de Piripiri, 
foi homenageada pela família da paciente Erinete de Sousa Melo, de 41 anos. Ela ficou 
64 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) fazendo tratamento da Covid-
19 e saiu curada. Por conta disso, os familiares fizeram uma comemoração na saída do 
hospital em agradecimento aos profissionais de saúde do HRCR, com carta, presentes e 
cartazes. 

Numa carta aberta, a família demonstrou gratidão à equipe do hospital. “Talvez não 
existam palavras suficientes para descrever a gratidão que nós sentimos por todos os 
profissionais de saúde que compõem o Hospital Regional Chagas Rodrigues, pessoas que 
se expõem a tamanho risco e se propõem a cuidar e zelar pelos seus pacientes”, dizem os 
familiares em nota. 

 

A paciente Erinete de Sousa Melo foi admitida no HRCR dia 3 de agosto e ficou internada 
por 64 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), voltando curada para casa nesta terça-
feira (6). A família levou presentes, cartazes e a carta de agradecimento para a equipe 
comemorando a recuperação da paciente. 



 

Sesapi doa 20 mil máscaras para Fetag e 
Sindicato dos Comerciários 
Seguindo o cronograma de apoio à população no enfrentamento e prevenção da pandemia 
do novo coronavírus, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) realizou, nesta quinta-feira 
(8), a entrega de equipamentos de proteção individual (EPIs) para a Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura no Estado do Piauí (Fetag-PI) e para o Sindicato dos 
Comerciários. A entrega ocorreu durante reunião entre o secretário de Estado da Saúde, 
Florentino Neto, e os representantes das duas entidades, a presidente da Fetag, deputada 
estadual Elisângela Moura, e o secretário-geral do sindicato, Edmilson Cruz. 

 



 Tanto a federação quanto o sindicato receberam 10.000 máscaras e 2.400 unidades de 
álcool que devem ser entregues aos trabalhadores que compõem os grupos, auxiliando, 
assim, na segurança e prevenção do contágio pelo novo coronavírus durante o 
desempenho das atividades. A distribuição de EPIs vem sendo uma das bandeiras da 
Sesapi por meio da Campanha “Se Cuide!”, que prevê a distribuição desse material para 
associações de classe e também para as parcelas mais vulneráveis da sociedade piauiense. 

Florentino Neto destaca a importância de prestar esse apoio à população. “Neste momento 
de enfrentamento à Covid-19, estamos garantindo a entrega de EPIs para vários 
segmentos da sociedade civil. Nós também estamos nos preparando para fazer entregas 
semelhantes a essas de hoje em vários municípios do estado. Com isso, queremos 
estimular a população que nesse momento continue e reforce os cuidados que já vêm 
sendo adotados, como a higienização das mãos e o uso de máscaras”, apontou o secretário. 

 

 

A ação também será adotada junto às cidades polos, com os sindicatos de trabalhadores 
rurais, sindicatos de trabalhadores do comércio, igrejas católicas, igrejas evangélicas, 
comunidades quilombolas, associações comerciais, entre outros segmentos. 

 



 

A presidente da Fetag, Elisângela Moura, comenta que as doações são de suma 
importância para auxiliar os trabalhadores que têm muita dificuldade em enfrentar a 
pandemia. “Uma ação como essa garante meios de combater a pandemia da Covid-19 
dentro do nosso meio de trabalho. Esse apoio será de suma importância para manter 
atividades seguras nesse momento e garantir o desenvolvimento do estado”, disse a 
deputada. 

 

Edmilson Cruz, secretário-geral do Sindicato dos Comerciários, fala que as doações serão 
essenciais para garantir a saúde daqueles que voltaram aos trabalhos. “Essas doações são 
um ponto importante para garantir a saúde da população e lembrar que é necessário 
manter os cuidados de higiene e assim enfrentar a pandemia”, destacou o sindicalista. 



 
 

Escola de Governo abre inscrições para 
cursos de capacitação 
A Secretaria de Estado da Administração e Previdência (SeadPrev), por meio da Escola 
de Governo (Egepi), abriu inscrições para os cursos de Inglês Básico, Licitações e 
Contratos, Gestão Pró 360+ e Gerenciamento de Stress no Trabalho. Os cursos são 
ofertados gratuitamente aos servidores estaduais. As vagas são limitadas e serão 
preenchidas por ordem de inscrição. 

De acordo com o secretário de Estado da Administração e Previdência, Franzé Silva, por 
conta da pandemia, as aulas serão ministradas pr meio de plataforma on-line. “No 
momento ainda não é seguro realizar as aulas na modalidade presencial, por isso optamos 
por oferecer os cursos de forma virtual, assegurando ao servidor a oportunidade de se 
capacitar mesmo a distância. É importante que as pessoas fiquem atentas ao prazo para o 
envio das inscrições, de forma a garantir que todos recebam em tempo hábil o link de 
acesso para participar das aulas”, explicou o gestor. 

Servidores que desejam se inscrever devem enviar e-mail para 
escoladegoverno@seadprev.pi.gov.br e solicitar o envio da ficha de inscrição. “De posse 
da ficha preenchida, a pessoa manda novamente via e-mail, anexando cópias do 
documento de identificação e do contracheque atualizado. É imprescindível preencher os 
campos “e-mail” e “telefone de contato”, se possível com WhatsApp, pois este será o 
nosso canal de comunicação com os inscritos”, informou Emanuelle Marreiros, diretora 
da Escola de Governo. 



Os cursos serão realizados por meio de uma parceria da Escola de Governo com o Senac 
e a Fundação Educare. Ao final dos cursos, todos os participantes recebem certificado. 
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas por telefone, no número (86) 99404-3871. 

Veja a relação dos cursos. 

 

Governador entrega novos equipamentos e 
anuncia concurso para a PM 
O governador Wellington Dias entregou, nesta quinta-feira (8), no Quartel do Comando 
Geral da Polícia Militar do Piauí (QCG), veículos aéreos não tripulados e carabinas. A 
solenidade ocorreu com a presença do secretário de Estado da Segurança, coronel Rubens 
Pereira, e do comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, coronel Lindomar Castilho. 
Foram entregues três veículos aéreos tipo drones, 58 carabinas e 174 carregadores para a 
PM piauiense. 

 



Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual anunciou ainda a realização de concurso 
público para a PM. “Anuncio que ainda neste mês de outubro devemos liberar o edital 
para o concurso. Já posso afirmar que o objetivo é completar as regiões onde o número 
de profissionais é baixo. A meta é alcançar 1 policial para cada 100 mil habitantes e 
reforçar nossas fronteiras, disse Wellington. 

Sobre a entrega dos equipamentos, o governador destacou que quer vencer a 
criminalidade com o auxílio da tecnologia. “Queremos uma estrutura adequada e investir 
em equipamentos, desde armamentos até a parte mais moderna. Aqui tivemos uma 
demonstração de como seria uma operação de sequestro com o uso de um drone, 
mostrando como teremos eficiência na resolução dessas situações”, comentou Dias. 

 

 

Durante a solenidade, foi realizada uma simulação de uma atividade da Polícia Militar de 
altíssimo risco com utilização do drone. “Nós não podemos dispensar na era moderna de 
nenhum instrumento tecnológico que ajude e otimize o trabalho da polícia, é o que o 
governador do Estado está fazendo aqui, hoje, por meio de uma parceria que temos com 
o Ministério da Justiça e também com recursos próprios, que são quase R$ 100 mil, que 
estamos adquirindo em equipamentos de tecnologia e armamentos”, disse o secretário da 
Segurança Pública, coronel Rubens Pereira. 



 

Os veículos aéreos servirão para auxiliar as atividades de inteligência e no combate à 
criminalidade em todo o estado do Piauí. Dois deles serão destinados para a Diretoria de 
Inteligência e o outro para o Batalhão de Operações Especiais. “Nós tínhamos uma 
dificuldade, principalmente, em ocorrências em área de mato ou em ambiente de difícil 
acesso para que nós pudéssemos ter dados e informações suficientes para as equipes 
atuarem. Com o drone, nós teremos acesso às imagens e, com isso, a gente tem como 
realizar um planejamento mais estratégico para as equipes agirem”, explicou o 
comandante do Bope, coronel James Sean. 

 

 



O coronel Lindomar Castilho reforçou que haverá mais investimentos e aquisição de 
fardamentos, equipamentos e viaturas para reforçar o trabalho dos policiais. “Isso 
demonstra o esforço que fazemos diariamente para que possamos oferecer aquilo que o 
policial merece para fazer a segurança da população. Vamos dotar os profissionais, tanto 
da capital quanto do interior, de condições para enfrentar o crime. Até o fim do ano, 
vamos entregar 80 novas viaturas”, destacou o comandante da PM. 

 


