
 

 

 

 

 

 
 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 827 casos confirmados e oito óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
quinta-feira (15). 
 
Dos 827 casos confirmados da doença, 423 são mulheres e 404 homens, com idades que variam 
de um mês a 98 anos. 
 
Cinco homens e três mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram naturais 
de Santo Antônio de Lisboa ( 77 anos) e Teresina ( 52, 62, 67  e 69 anos) Já elas eram de Cajueiro 
da Praia ( 84 anos), Manoel Emídio ( 85 anos) e Teresina (82 anos). Todas as vítimas tinham 
doenças relacionadas.  
  
Os casos confirmados no estado somam 105.156  distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.269  e foram registrados em 177 
municípios. Até agora, morreram 1.311 homens e 958 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 460 ocupados, 
sendo 279 leitos clínicos, 178 UTIs e 3 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 5.150 
até o dia 15 de outubro. 
 



A Sesapi estima que 102.427 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 

Governador determina que Sesapi e COE 
investiguem causas do crescimento no 
número de óbitos por Covid-19 

 
O governador Wellington Dias recomendou ao secretário de Estado da Saúde (Sesapi), 
Florentino Neto, uma reavaliação minuciosa do quadro de infecção pelo novo coronavírus 
no Piauí. 

O objetivo é de que a Sesapi, com o Comitê de Operações Emergenciais (COE), possa 
analisar o crescimento na incidência de casos de Covid-19 e o crescimento de óbitos 
ocasionados pela doença nos últimos dias. 

“Tivemos dois dias com números considerados elevados em relação ao período da semana 
anterior. Tínhamos uma média entre oito e nove óbitos e nos últimos dias registramos 
uma média de 14. Por isso, é preciso que investiguemos a fundo os motivos para que isso 
tenha acontecido”, explica o governador. 

A partir dos dados apresentados, o Governo do Estado, por meio de sua equipe técnica, 
deve anunciar quais medidas serão adotadas. 

Wellington alerta ainda que as medidas de segurança e de saúde, amplamente 
incentivadas, devem ser mantidas para que o estado não retorne a cenário anterior, no que 
diz respeito ao número de casos registrados. 

“Não podemos retroceder. É preciso se manter vigilante quanto ao distanciamento social, 
o uso da máscara e todas as demais medidas sanitárias que o momento nos exige. O vírus 
continua ativo e não podemos voltar a patamares anteriores de infecção. Precisamos 
continuar salvando vidas”, pontua Dias. 



Governo do Estado anuncia pacote de 
benefícios para servidores estaduais 
O governador Wellington Dias anunciou, nesta quinta-feira (15), no Palácio de Karnak, 
um pacote de benefícios aos servidores públicos estaduais em comemoração ao Dia do 
Servidor Público, celebrado no próximo dia 28 de outubro. Entre os benefícios estão serão 
a instituição do Cartão de Crédito do Servidor e a regulamentação do trabalho remoto na 
administração estadual. 

“São conquistas importantes, fruto de negociações e entendimentos que tivemos com as 
21 categorias que apresentaram à Secretaria de Administração e naquilo que estamos 
podendo atender, fazemos com muita satisfação”, destacou o chefe do executivo 
piauiense. 

 

De acordo com o secretário de Estado da Administração e Previdência (SeadPrev), Franzé 
Silva os benefícios reconhecem o trabalho dos servidores do Piauí. “Hoje, damos início 
à Semana do Servidor e, para comemorar, anunciamos uma série de benefícios, no sentido 
de reconhecer o trabalho dos servidores do Piauí, no qual boa parte das ações é divulgada 
pelos gestores, mas são realizadas e encaminhadas pelos servidores”, afirmou. 

O gestor explicou como funcionarão cada uma das novidades. “O primeiro benefício é o 
Cartão do Servidor, um cartão de crédito direcionado para o servidor público do Estado 
do Piauí. Isso agiliza o crédito e tira o servidor do círculo dos altos juros praticados por 
outros cartões. Lançamos também o teletrabalho. Já que a pandemia nos trouxe a 
necessidade do isolamento social e, agora, detectamos a alta produtividade de alguns 
setores, vamos regulamentar para que seja uma coisa definitiva. Vamos discutir com as 
categorias, posteriormente. Anunciamos ainda o teste seletivo para os estagiários, pois 
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não tínhamos um processo aberto, agora teremos um processo seletivo, que nos dará 
transparência e amplitude de oportunidades para os estudantes do Piauí. E, por último, 
um processo de promoção dos servidores. São cerca de 4.900 servidores que vão ascender 
na carreira”, pontuou Franzé. 

O diretor-presidente da Agência de Fomento do Piauí, Luiz Carlos Everton de Farias, 
detalhou como irá funcionar o Cartão do Servidor. “Trata-se de uma parceria da Agência 
de Fomento com a SeadPrev por meio da qual foram selecionadas duas empresas para 
comercializar o cartão, que é a Soap Cred, a terceira maior empresa de cartões do mundo, 
e o Banco Regional de Brasília. Vai funcionar com a simples adesão sem taxa alguma e 
o cartão será concedido a esses servidores, com taxas de juros pela metade do que é 
cobrado no mercado. Então, é um grande benefício que será concedido aos funcionários 
públicos”, ressaltou. 

“Dia D” da Campanha Nacional de 
Multivacinação será neste sábado (17) 

 
 
O “Dia D” da Campanha Nacional de Multivacinação será realizado, neste sábado (17), 
nos postos de vacinação de todo o Piauí. A mobilização começou no dia 5 e vai até 30 de 
outubro. A meta de vacinação é de 95% do público-alvo. 

“Se você está com o seu cartão de vacinação atrasado, criança e adulto jovem, procure 
um posto para atualizá-lo. No dia 17 de outubro, vamos ter o “Dia D”, onde as unidades 
estarão de portas abertas para vacinar a comunidade”, destaca o superintendente de 
Atenção Primária à Saúde e Municípios da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), Herlon 
Guimarães. 



A campanha de multivacinação é direcionada para crianças e jovens que ainda não foram 
imunizados ou que estejam com a caderneta incompleta, de acordo com o Calendário 
Nacional de Vacinação. A Sesapi já distribuiu os imunobiológicos necessários para a 
realização da campanha nos 224 municípios piauienses. 

“Os municípios já estão abastecidos, com mais de 15 imunobiológicos, que protegem 
contra diversas doenças. Pedimos à população que não deixe de se vacinar”, clama o 
superintendente. 

Serão oferecidas vacinas que protegem contra cerca de 20 doenças: BCG (tuberculose); 
rotavírus (diarreia); poliomelite oral e intramuscular (paralisia infantil); pentavalente 
(difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, Haemophilus influenza tipo b – Hib); 
pneumocócica; meningocócica; DTP; tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola); HPV 
(previne o câncer de colo de útero e verrugas genitais); Meningo ACWY, que protege 
contra meningite e infecções generalizadas, causadas pela bactéria meningococo dos tipos 
A, C, W e Y. Além das vacinas contra febre amarela, varicela e hepatite A. 

Pandemia 

A Sesapi orienta às unidades de saúde que realizem a vacinação em locais abertos e 
ventilados; disponibilizar local para lavagem das mãos ou álcool em gel; orientar que 
somente um familiar acompanhe a pessoa a ser vacinada e realizar a triagem de pessoas 
com sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação. 

“A pandemia não acabou, por isso é importante que se evitem aglomerações, manter o 
distanciamento social, para que ao fazermos a atualização da caderneta de vacinação 
possamos também nos prevenir do coronavírus”, destaca Herlon Guimarães. 


