
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 586 casos confirmados e 11 óbitos pela 
Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
segunda-feira (26). 

Dos 586 casos confirmados da doença, 313 são mulheres e 273 homens, com idades que 
variam de um mês a 92 anos. 

Sete homens e quatro mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Barras (53 anos),  Canto do Buriti (73 anos), Cristino Castro (77 anos), Miguel 
Alves (77 anos), Pedro II (62 anos), Teresina (70 anos) e Valença (79 anos).  Já elas eram 
de Canto do Buriti  (69 anos), Floriano (77 anos) e Teresina (69 e 82 anos). Todos tinham 
comorbidades. 
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Os casos confirmados no estado somam 110.864 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.363 e foram registrados em 
181 municípios. Até agora, morreram 1.369 homens e 994 mulheres.  

 

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 462 
ocupados, sendo 282  leitos clínicos, 178 UTIs e dois leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.476 até o dia 26 de outubro. 

A Sesapi estima que 108.039 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

 
DPE promove minicurso de Formação em 
Direitos Quilombolas 

 
Com o tema “Direito à Terra Quilombola”, ministrado pelo defensor público do estado 
da Bahia, Gilmar Bittencourt, foi realizado, no último dia 23, o I Módulo do Minicurso 
de Formação em Direitos Quilombolas, realizado pela Defensoria Pública do Estado do 
Piauí por meio do projeto Vozes dos Quilombos, que é coordenado pela Diretora das 
Defensorias Regionais, defensora pública Karla Araújo de Andrade Leite. 

Devido ao número de pessoas inscritas, o minicurso que é ofertado por meio Plataforma 
Zoom devido a pandemia ocasionada pela Covid-19, teve que ser dividido em duas 



turmas. O mesmo tema será portanto abordado no próximo dia 29, quando inicia o curso 
para a denominada Turma B, sendo ministrado também pelo defensor público Gilmar 
Bittencourt. 

A primeira aula, para os integrantes da Turma A, transcorreu de forma bastante produtiva. 
O ministrante, Gilmar Bittencourt, possui experiência de mais de uma década junto as 
comunidades quilombolas e destaca a relevância do Minicurso. “É uma grande 
oportunidade de, a partir das experiências das próprias comunidades, podermos discutir, 
debater os seus direitos. Discutir as estratégias, os mecanismos, os caminhos para a 
preservação e ampliação dos seus direitos. Esse Minicurso é um divisor de águas para 
essas comunidades, ao mesmo tempo que é uma fonte inesgotável de saber para todos 
nós, que buscamos defender os direitos das pessoas vulneráveis. É uma oportunidade que 
somente uma Defensoria Pública muito comprometida, como a Defensoria do Piauí, 
através dos seus Órgãos de Atuação e da sua chefia, proporciona a essas comunidades. 
Muito obrigado e parabéns à Defensoria Pública do Piauí”, ressalta o defensor público. 

A defensora pública Karla Andrade, destaca o saldo positivo do início do Minicurso, o 
que considerou uma aula espetacular sobre direito quilombola. “É imensa a importância 
deste momento em que reunimos quilombolas de vários estados brasileiros na sala virtual, 
para falarmos sobre o direito à Terra Quilombola e dialogarmos sobre outras formas de 
organização social possíveis. Foi uma esperança de dias melhores para todos os presentes, 
e muito didático do ponto de vista objetivo. Nós precisamos entender, respeitar e aprender 
com outras culturas. A Defensoria do Piauí marcou posição e isso é motivo de muito 
orgulho.” 

O Minicurso de Formação em Direitos Quilombolas contará com mais dois Módulos. O 
Módulo II, sobre “Racismo Estrutural”, será ministrado pela defensora pública do estado 
do Tocantins, Denize Sousa Leite. Já o III Módulo, “Protocolos de Consulta e 
Consentimento Livre, Prévio e Informado”., será responsabilidade do defensor público 
do estado do Pará, Johny Giffoni. 

 

Debate virtual aborda prevenção e 
tratamento da sífilis no Piauí 
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), por meio da Coordenação de Doenças 
Transmissíveis, realiza, nesta quinta-feira (29), o painel virtual “Sífilis, Eu sei, Você 
sabe?” para debater epidemiologia da sífilis no Piauí. 

A programação começa às 9h e vai até as 11h. Para participar do evento, os interessados 
devem fazer a inscrição no link www.even3.com.br/sifilis2020. 

“Vamos debater todo o processo epidemiológico da doença no estado, discutir como estão 
as ações de prevenção e cuidados, focados principalmente na atenção básica e também na 
vigilância da doença nas gestantes”, explica a coordenadora de Doenças Transmissíveis 
da Sesapi, Karina Amorim. 

https://www.even3.com.br/sifilis2020/


Por conta da pandemia da Covid 19, os serviços de saúde foram orientados a realizar 
ações de educação em saúde sempre que possível nos serviços e ambientes oportunos, 
incluindo a mídia e meios virtuais, disponibilizando acesso facilitado à testagem para 
diagnóstico na população. 

Programação: 

1º Painel epidemiológica da sífilis no Piauí (Karinna Amorim: coordenadora de Doenças 
Transmissíveis na Sesapi – Apoiadora do Projeto Sífilis Não) 

2º Manejo clínico da sífilis em gestantes e os desafios para eliminação da sífilis congênita 
(dra. Dorcas Lamounier: Ciaten, Natan Portela) 

3°Vigilância epidemiológica da sífilis em gestantes e de sífilis congênita (Alana Niege: 
coordenadora de IST/Aids na FMS) 

4° Importância e desafios do processo de integração da atenção primária à saúde e 
vigilância em saúde (Lígia Fernanda: apoiadora do projeto Força Tarefa Integração ASP 
e VS do MS). 

 



Governo autoriza reforma de escolas no sul 
do estado 
O Wellington Dias e o secretário de Estado da Educação, Ellen Gera, assinaram, na sexta-
feira (23), a autorização para reforma geral da Unidade Escolar Leda Napoleão, no 
município de Morro Cabeça no Tempo. Será investido um valor total de R$ 1.922.750.52 
na ampliação, climatização com instalação de subestação e construção de quadra 
poliesportiva na unidade. 

“Faremos reformas em várias escolas da rede estadual no sul do estado, com 
quadras,  laboratórios, equipamento pedagógico para dar um maior conforto aos nossos 
profissionais e um bom atendimento aos nossos alunos. A ideia é fazer uma escola que 
seja a escola da década, com tudo que é necessário para que a equipe pedagógica possa 
fazer um bom trabalho de ensino e aprendizagem”, afirmou Ellen Gera. 

 

A Seduc receberá inicialmente, entre ordens de serviço e autorização para licitação, 
investimentos na ordem de R$ 7 milhões. Os recursos são oriundos dos precatórios do 
Fundef, por meio do programa PRO Educação. 

De acordo com o gerente da 15ª Gerência Regional de Educação (GRE) de Corrente, 
Carlos Omar, mais de 2.500 alunos serão beneficiados com as melhorias de infraestrutura 
nas unidades escolares situadas nas cidades da região sul do estado. 



 

“Investir em melhoria da qualidade da educação de nossos estudantes é ter a certeza de 
um retorno muito satisfatório para todos. Ganha professor, ganha aluno, e toda a 
comunidade. Estamos felizes em receber o governador Wellington Dias e o secretário 
Ellen Gera, em nossa região, anunciando obras na infraestrutura das nossas escolas”, 
afirma o gerente. 

Mais reformas 

No sábado (24), foram autorizados, também, durante a visita ao sul do estado, a abertura 
de processo licitatório para obra de reforma, construção de quadra poliesportiva e 
ampliação: construção de um bloco com biblioteca, laboratório de ciência, refeitório e 
cozinha na Unidade Escolar Araci Lustosa, com valor total da obra de R$ 1.090.294,04, 
e a reforma geral e climatização com instalação de subestação no Ceti Franklin Doria, 
obedecidas as formalidades legais, ambas no município de Bom Jesus. 



 

 

Já no município de Redenção do Gurguéia, foi autorizada a reforma geral, climatização e 
construção de quadra poliesportiva no Centro de Ensino Médio José Soares. 

 


