
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 259 casos confirmados e sete óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite deste domingo (4). 

Dos 259 casos confirmados da doença, 138 são mulheres e 121  homens, com idades que 
variam de um ano a 83 anos.  

Quatro mulheres e três homens não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
das cidades de Campo Maior (72 anos), Picos (88 anos) e Teresina (74 anos). Já as do 
sexo feminino eram de Cabeceiras do Piauí (83 anos), São João do Piauí (83 anos) e 
Teresina (29 e 74 anos). Todas as vítimas apresentavam comorbidades. 

As 224 cidades piauienses foram atingidas pela pandemia. Os casos confirmados no 
estado somam 98.603. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.156 e foram 
registrados em 173 municípios. Até agora, morreram 1.237 homens e 919 mulheres.  



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 482 
ocupados, sendo 288 leitos clínicos, 188 UTIs e 6 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 4.781 até o dia 04 de outubro. 

A Sesapi estima que 95.965 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

Projeto Modo-covid19 leva informação sobre 
infecção pelo novo coronavírus 
 

 
 

Com o objetivo de construir um manual que sirva como base para os setores público e 
privado, no combate a covid-19, médicos, enfermeiros, biomédicos, biólogos e 
nutricionistas se uniram em torno do projeto Modo-covid19, que se propõe a ocupar 
inúmeros espaços multimídias levando informação acerca da infecção causada pelo novo 
coronavírus. 

O projeto é custeado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI), 
por meio de edital lançado pelo Governo do Estado no mês de abril. A pesquisa realizada 
pelos profissionais e repassada à população de maneira didática e em formatos adaptados 
para as redes sociais, como Instagram (@modocovid19) e Twitter, e nas demais 
plataformas, como o Youtube, em vídeo, e podcast, este último já com 13 episódios 
publicados e disponível nas principais plataformas de música e agregadores do Brasil. 

O grupo é coordenado pelo Prof. Dr. João Marcelo de Castro que explica os objetivos 
dessas produções de conteúdo para a população. “O projeto tem como um dos objetivos 
usar mídias digitais para impulsionar o conhecimento sobre o assunto. Todos os podcasts 



foram gravados com profissionais cujas graduações estão diretamente envolvidos com a 
pandemia do SARS-CoV-2, produzimos conteúdos que seja de interesse da maioria, uma 
forma de repassarmos um pouco da nossa pesquisa em nossas plataformas”, explicar. 

O propósito do podcast é debater a cerca do Covid-19 em diversos setores da sociedade, 
com temáticas interdisciplinares, recebendo convidados de uma vasta área de atuação, 
esclarecendo as fake news e o que sonda o nosso dia a dia. O material é elaborado de 
acordo com o contexto dos assuntos mais relevantes sobre a covid-19 e que surgem à 
medida que novas pesquisas são publicadas. “Buscamos trazer essas temáticas para os 
episódios, para tentar caminhar em conjunto com o interesse dos nossos ouvintes, ou 
então buscarmos assuntos não tão abordados, mas que possam despertar a curiosidade da 
população. Desse modo convidamos profissionais de diversos setores, para ter uma maior 
credibilidade no repasse do assunto”, explica a nutricionista e mestranda, Ana Rafaela. 

 

Governador Wellington Dias faz transição 
com Rui Costa para assumir presidência do 
Consórcio do Nordeste 

 
 

O governador Wellington Dias se reuniu neste sábado (03) com o governador da Bahia, Rui 
Costa, e equipe técnica, para discutir a transição do cargo de presidente do Consórcio Nordeste. 
O chefe do executivo piauiense foi eleito para o cargo, por unanimidade, no último encontro do 
Fórum dos Governadores. O mandato, que se inicia nesta segunda-feira (05), tem vigência até 
dezembro de 2021. 

Ao novo presidente, foi apresentado a carteira de projetos e as principais agendas previstas para 
os próximos meses. “Me foi apresentada uma carteira de projetos em andamento, com agendas 



nacionais e com organismos internacionais. O Consórcio Nordeste é um instrumento de gestão 
e pactuação voltado para garantir boas políticas, bons projetos e com isso trazer 
desenvolvimento para o povo nordestino”, comentou o governador. 

Na oportunidade, Wellington Dias agradeceu e ressaltou o trabalho desenvolvido pelo seu 
antecessor, o governador Rui Costa. “Pela experiência e memória ele também se comprometeu 
em ajudar na nova gestão que começa”, disse. 

Rui Costa, por sua vez, enalteceu a figura do governador piauiense e destacou o envolvimento 
de Wellington Dias nas principais pautas nacionais. “O Consórcio Nordeste está em boas mãos. 
O governador Wellington Dias já acompanha os temas da atuação do Consórcio e é um líder 
destacado da região e do Brasil. Disse a ele que estaremos juntos para os bons resultados na 
missão do seu mandato”, declarou Costa. 

 

 

 


