
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 672 casos confirmados e 10 óbitos pelo 
novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na 
noite desta terça-feira (20). 
 
Dos 672 casos confirmados da doença, 272 são mulheres e 400 homens, com idades que 
variam de dois meses a 95 anos. 
 
Seis homens e quatro mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Campo Maior (90 anos), Canto do Buriti (41 anos), Castelo do Piauí (54 anos), 
Jaicós (42 anos), São João da Canabrava (77 anos) e Teresina ( 74 anos). Já elas são de 
Campo Maior ( 63 e 80 anos), Canto do Buriti (101 anos) e Elesbão Veloso (92 anos). 
Todas as vítimas possuíam comorbidades.  
  



Os casos confirmados no estado somam 107.580 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.314 e foram registrados em 
179 municípios. Até agora, morreram 1.339 homens e 975 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 476 
ocupados, sendo 277 leitos clínicos, 194 UTIs e cinco leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.297 até o dia 20 de outubro. 
 
A Sesapi estima que 104.790 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

 
Número de casos da Covid-19 volta a subir no 
estado 
O boletim do risco epidemiológico desta semana mostra um aumento do número de casos 
e de óbitos nas regiões de Parnaíba, de Piripiri e de Picos. Já as regiões de São Raimundo 
Nonato e de Bom Jesus reduziram o risco. As informações foram analisadas a partir das 
duas semanas anteriores, que abrangeu o período de 04 a 17 de outubro.  

 

Análise do risco epidemiológico em 18 de outubro  



A região de Parnaíba teve o risco epidemiológico elevado de médio-baixo para alto, 
devido ao aumento do número de casos novos e óbitos por COVID-19 na última semana. 
Parnaíba é o município com maior incidência, enquanto Cajueiro da Praia apresenta a 
maior taxa de mortalidade da região.  

O risco epidemiológico da região de Piripiri elevou-se de médio-baixo para médio, pelo 
aumento do número de notificações de casos novos e óbitos. Luzilândia é o município 
com maior incidência e Barras com a maior taxa de mortalidade.  

Teresina e região tiveram o risco epidemiológico reduzido de médio para médio-baixo, 
devido à diminuição do número de internações e óbitos na última semana. Demerval 
Lobão é o município com a maior incidência e Água Branca tem a maior taxa de 
mortalidade.  

A região de Floriano mantém o risco epidemiológico médio há cinco semanas, 
apresentando índices constantes de propagação da doença e ocupação dos leitos COVID. 
Baixa Grande do Ribeiro tem a maior incidência, enquanto Manoel Emídio apresenta a 
maior taxa de mortalidade da região.  

Oeiras teve o risco epidemiológico elevado de baixo para médio-baixo, ocasionado pelo 
aumento do número de internações na última semana. Santa Cruz do Piauí apresenta a 
maior incidência de Covid-19 na região, bem como a maior taxa de mortalidade.  

Houve manutenção do risco epidemiológico alto na região de Picos, que vem 
apresentando alta propagação da doença associada à disponibilidade média de leitos 
COVID. O município de Wall Ferraz apresenta a maior incidência da região, enquanto 
Picos tem a maior taxa de mortalidade.  

São Raimundo Nonato e região tiveram o risco epidemiológico reduzido de médio para 
médio-baixo, devido à diminuição do número de casos novos e óbitos na última semana. 
Lagoa do Barro do Piauí é o município com maior incidência da região, enquanto Várzea 
Branca apresenta a maior taxa de mortalidade.  

A região de Bom Jesus teve o risco epidemiológico reduzido de alto para médio, pela 
diminuição do número de óbitos na última semana. O município polo de Bom Jesus 
apresenta a maior incidência da região, bem como a maior taxa de mortalidade.  

Governo do Estado entrega títulos de terra a 
agricultores familiares de Piracuruca 
O governador Wellington Dias participou, por vídeo conferência, do evento de entrega 
de títulos de terra, que aconteceu nesta terça-feira (20), em Piracuruca. Foram 
beneficiadas 117 famílias dos assentamentos estaduais Araçás, Saco do Monte Belo e 
Santa Rita com títulos entregues pelo Governo do Estado, por meio do Instituto de Terras 
do Piauí (Interpi). 

A regularização fundiária era uma reivindicação antiga da produtores e agricultores 
familiares dos assentamentos. “Desde 1990, o Instituto elaborou um projeto de 
regularização. Depoi, retomou em 1992 e por conta de uma série de problemas de ordem 



jurídica não foi executado. Em 2018, abraçamos e finalmente ficou pronto para que essas 
famílias possam receber o documento de sua propriedade”, lembrou Wellington Dias. 

A partir da regularização fundiária, as famílias poderão ter acesso a crédito, programas 
sociais e fazer investimentos para produzir nas terras. “Não é só a entrega de um título. 
Queremos contribuir para o desenvolvimento. Isso significa as condições de crescer, 
produzir. Afinal são comunidades que têm potencial. Então, espero que essas famílias um 
bom uso da propriedade”, disse o governador. 

A regularização fundiária nos assentamentos contou com importantes parceiros, como a 
Prefeitura de Piracuruca e do Tribunal de Justiça do Piauí. 
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Piauí Conectado e Cisco oferecem curso 
gratuito de introdução a redes 
A Piauí Conectado, em parceria com a Cisco Academy, oferece o curso CCNA 1 – 
Introdução a Redes, que faz parte da fase 2 do Projeto #EuFicoEmCasaAprendendo. Este 
é o primeiro de uma sequência de três cursos, que inclui também o CCNA 2 e CCNA 3. 
A capacitação começará a formar o aluno para uma carreira promissora na área de redes 
e prepara para a certificação CCNA. As aulas têm início no dia 23 de outubro e seguem 
até o dia 31 de dezembro. 

De forma on-line e totalmente gratuito, o curso é direcionado a servidores públicos, 
universitários e comunidade em geral que queira ingressar na área de redes. 

De caráter introdutório, nenhum pré-requisito é necessário. Os participantes terão a 
oportunidade de conhecer arquiteturas, modelos, protocolos e elementos de rede, além de 
aprender sobre esquemas de endereçamento IP, segurança básica de rede e configurações 
básicas para roteadores e switches. 

O primeiro curso da fase mais técnica do projeto foi um grande sucesso. Com mais de 
130 participantes, o curso IT Essentials (Fundamentos de Tecnologia da Informação) 
apresentou aos alunos todos os conhecimentos para configuração de computadores, 
notebooks e impressoras, além da manutenção e suporte técnico desses equipamentos. 

Estudante de Engenharia Elétrica na Uespi, Hizadora Silva Lima foi uma das participantes 
do curso de Fundamentos de TI. Ela avalia como bastante positiva a sua experiência com 
o projeto. “Estou imensamente contente com a iniciativa da Piauí Conectado em 



contribuir com a qualificação das pessoas na área da TI. O curso como um todo é 
sinônimo de excelência. Além disso, a Cisco é reconhecida nacional e internacionalmente 
e isso é enriquecedor para o meu currículo. Agradeço muito a todos os envolvidos. Muito 
satisfeita mesmo”, elogia a aluna. 

 

Coordenador dos cursos da Cisco Academy, o professor Antônio Cebalho chama a 
atenção para a carência de profissionais da área de tecnologia no mercado e explica que 
ter um certificado de capacitação da Cisco Academy é considerado um diferencial no 
currículo. “O propósito da Piauí Conectado, que faz parte da Academia Cisco, é trazer 
oportunidades gratuitas para quem quiser complementar seus conhecimentos, 
melhorando as condições de capacidade técnica para se candidatar às vagas e melhorar as 
condições de empregabilidade”, afirma Antônio. 

Funcionário público em Porto do Piauí, no norte do estado, Hermenegildo Abreu conta 
que sempre busca melhorar o seu currículo participando de capacitações, especialmente 
na área da tecnologia. “Sempre estou à procura de melhorar o currículo. Quanto mais 
atualizado, maior é a oportunidade de conseguir um emprego melhor. A tecnologia é uma 
área que gosto muito, sempre que tenho oportunidade de ampliar os conhecimentos neste 
sentido, eu aproveito”, conta Gil, que acaba de receber o certificado da Cisco Academy 
pela participação no curso IT Essentials. Ele e Hizadora pretendem aprofundar ainda mais 
o conhecimento na área e já fizeram suas inscrições no curso de CCNA 1, que tem carga 
horária de 70h. 

Segundo Charlene Queiroz, coordenadora do Projeto Cisco Academy, a tecnologia 
passou a ser um item essencial na vida das pessoas e isso reflete diretamente no mercado 
de trabalho, com o aumento da procura por mão de obra especializada nesse setor. A nossa 
parceria com a Cisco tem sido um grande sucesso. Estamos desenvolvendo pessoas e 
dando oportunidade para que elas possam conhecer e ingressar na área de TI”, pontua a 
coordenadora. 

A tecnologia e a educação devem andar de mãos dadas. Por isso, a Piauí Conectado, por 
meio de parcerias firmadas com instituições e empresas como a Cisco, busca transformar 
a realidade dos piauienses por meio da inclusão digital. 

Inscrições abertas 

Interessados no curso CCNA 1 têm até o dia 21 de outubro para fazer a inscrição no 
link: https://piauiconectado.com.br/imprensa/noticias/cursos-on-line-do-networking-
academy/264 
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