
 

 

 

 

 

 
 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 362 casos confirmados e oito óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite deste 
sábado (17). 
 
Dos 362 casos confirmados da doença, 377 são mulheres e 305 homens, com idades que variam 
de um  a 97 anos. 
 
Sete homens e uma mulher não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram naturais de 
Demerval  Lobão ( 75 anos), Cocal (68 anos), Picos  (39  anos), Piripiri (58 anos), Teresina ( 72 
anos), União (74 anos) e Valença do Piauí (79 anos). Já a mulher é de Bom Jesus  (88 anos). As 
vítimas de 58 e 74 anos não tinham comorbidades. 
  
Os casos confirmados no estado somam 106.200 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.286 e foram registrados em 178 
municípios. Até agora, morreram 1.326 homens e 960 mulheres.  



 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 473 ocupados, 
sendo 298  leitos clínicos, 170 UTIs e 5 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 5.207 
até o dia 17 de outubro. 
 
A Sesapi estima que 103.441 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 
 

Após reunião com o COE, governador 
determina ações para diminuir disseminação 
da Covid-19 

 

O governador Wellington Dias reuniu em ambiente virtual, o Comitê de Operações 
Especiais (COE) Ampliado, para discutir novas medidas de controle ao coronavírus. O 
chefe do executivo estadual determinou à Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) que 
volte a atenção para São Raimundo Nonato, onde a ocupação de vagas na UTI chegou a 
100% na sexta-feira. Em Teresina, os números indicam estabilidade nos casos e mortes 
pela Covid-19. Dias solicitou ao COE um relatório detalhado indicando quais municípios 
registram maiores índices de infecção pelo coronavírus. A ideia é planejar medidas 
específicas e isoladas para as áreas mais críticas. 



Como ações imediatas, o Comitê Ampliado definiu que os partidos políticos devem ser 
convocados para reunião com representantes da Justiça Eleitoral, Ministério Público e 
Vigilância Sanitária, para reapresentação do regramento a ser cumprido pelos candidatos 
e coligações nas atividades de campanha. Os juízes eleitorais serão orientados a exercer 
o poder de polícia para garantir as restrições higiênico-sanitárias. As instituições 
representadas no COE Ampliado, foram desafiadas a massificar informações de alerta à 
população, quanto ao risco que a covid-19 ainda representa e da necessidade de manter 
os cuidados como uso de máscara, distanciamento e isolamento social. 

Dados apresentados na reunião mostram que a média de óbitos pela Covid-19 no Piauí, 
subiu 18% nas últimas duas semanas, gerando preocupação nas autoridades. Em números 
absolutos, a média de mortes passou de 9,8 para 10,3 por dia, no intervalo de uma semana. 
O entendimento é que a população relaxou nos cuidados e a fiscalização das medidas de 
segurança higiênico-sanitárias deve ser endurecida. 

“Se a gente perde a capacidade de controle da transmissibilidade, ocupamos os leitos 
clínicos e de UTI, além do risco para as pessoas contraírem, temos o agravante de impedir 
o plano de dar andamento à fila de espera de pessoas que suspenderam cirurgias de outras 
doenças, causando um enorme prejuízo”, ressaltou o governador Wellington Dias. 

Os dados mostram ainda que a média de casos confirmados da doença também cresceu. 
Foram 576 infectados por dia na última semana, contra 547 na semana anterior. Presentes 
ao encontro, membros do COE apontaram como possíveis causas do crescimento, as 
aglomerações de pessoas em eventos sociais e políticos, além do descumprimento das 
medidas higiênico-sanitárias. “Evitamos o cenário catastrófico de 33 mil óbitos estimados 
no início da pandemia, mas a doença não passou e estamos longe de uma situação de 
conforto. Não podemos ser apenas reativos e chegarmos ao ponto de lotar nossa rede de 
saúde. Precisamos de medidas restritivas especialmente nas reuniões políticas”, pontuou 
o diretor do Hospital Natan Portela e médico infectologista José Noronha, membro do 
COE. 

Os excessos verificados após o início da campanha eleitoral foram destaque na discussão. 
Tanto a justiça eleitoral como o Ministério Público entendem que partidos e candidatos 
precisam respeitar o regramento sanitário que proíbe grandes aglomerações. “Vemos com 
preocupação esse crescente número, verificado depois que iniciou o processo de 
propaganda. Os políticos lideram mas não têm como conter a força do eleitorado. Estamos 
vendo passeatas, carreatas, onde o uso de mascara é desprezado. Candidatos também 
abraçam eleitores, coisa inadequada”, alertou o vice-presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE), desembargador Erivan Lopes. 

“Talvez medidas drásticas sejam necessárias. Buscar formas alternativas dos candidatos 
levarem sua ideias e propostas ao seu eleitorado, para não termos de tomar medidas de 
restrição a atividades econômicas, como já houve no primeiro semestre”, considerou o 
procurador regional eleitoral, Leonardo Carvalho. 

“Creio que possamos construir as soluções para reverter este quadro e seguir com as 
atividades econômicas, sociais e educacionais”, declarou a procuradora-geral de justiça, 
Carmelina Moura. 

 



Governador reúne gestores e faz balanço das 
ações do PRO Educação 
O governador Wellington Dias reuniu, neste sábado (17), gestores de diversos órgãos para 
acompanhar o cronograma de ações do PRO Educação. O programa prevê o maior 
investimento da história na rede pública estadual de ensino, um valor total de R$ 1,6 
bilhão, e segue o planejamento previsto, para reestruturar completamente as escolas em 
todo o estado. Devido ao volume de obras, há uma atenção diferenciada com a parte 
burocrática. 

“Fizemos um balanço. O cronograma andou bem. Temos que trabalhar as condições de 
renovar contratos que estão vencendo para abrirmos 2021 sem interrupções”, explicou 
Wellington. 

 

  O PRO Educação vai renovar a estrutura das escolas estaduais. Além das obras físicas, 
haverá investimento em mobiliário, equipamentos, tecnologia e programas pedagógicos 
de combate ao analfabetismo, evasão, promoção do aprendizado, fortalecimento da 
gestão, entre outras ações. 

“Precisamos que todos os contratos estejam com a conformidade legal, custo e 
orçamentos corretos, para fazermos bom uso do recurso”, pontuou o secretário de Estado 
da Educação, Ellen Gera. 

Entre as metas do PRO Educação, constam a ampliação da escolaridade; melhoria da 
proficiência e aprendizagem; rede de educação profissionalizante nos 224 municípios; 
elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e ficar entre os 10 
melhores do Brasil. 



“Algumas escolas terão de conviver com os canteiros de obras com as aulas em 
andamento. Mas o saldo é positivo, com geração de renda, emprego e o principal objetivo: 
colocar o Piauí entre os 10 melhores em educação no Brasil até 2022”, complementou 
Dias. 

Participaram da reunião gestores da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Secretaria 
de Estado da Fazenda (Sefaz), Controladoria Geral do Estado (CGE) e Procuradoria Geral 
do Estado (PGE). 

 

 

Inscrições para cursos do Programa Novos 
Caminhos se encerram no domingo (18) 
Os estudantes da rede pública estadual interessados nos cursos técnicos ofertados pelo 
Programa Novos Caminhos têm até as 23h59 do dia 18 de outubro de 2020 para se 
inscreverem. 

As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.seduc.pi.gov.br/concursos. 

Os interessados devem estar matriculados no ensino médio regular nas escolas públicas 
estaduais e terem idade mínima de 15 anos e máxima de 19 anos. 

Os estudantes poderão se capacitar nos cursos: técnico em gerência de saúde,  técnico em 
agente comunitário de saúde, técnico em vigilância em saúde, técnico em comércio, 
técnico em marketing, vendas, agronegócio, técnico em grãos, fruticultura,  informática, 
técnico em guia de turismo, técnico em produção de moda, meio ambiente e técnico em 
comércio exterior. 

https://www.seduc.pi.gov.br/concursos/


Serão ofertados cursos nos municípios de Parnaíba, Barras, Esperantina, Pedro II, Piripiri, 
Teresina, Castelo do Piauí, Campo Maior, Angical, Lagoinha, Regeneração, Valença, 
Oeiras, Picos, Floriano, Uruçuí, São João do Piauí, Anísio de Abreu, São Raimundo 
Nonato, Bom Jesus, Corrente, Fronteiras, São Julião, Paulistana, Demerval Lobão, José 
de Freitas e União. 

O resultado final será disponibilizado no site da Seduc (www.seduc.pi.gov.br), no dia 4 
de novembro de 2020.  O calendário escolar prevê o início das aulas para o dia 11 de 
novembro de 2020. 

 

O Programa Novos Caminhos é um conjunto de ações voltadas para o fortalecimento da 
política de educação profissional e tecnológica, alinhadas às demandas do setor 
produtivo.  O programa será executado em 28 municípios, beneficiando no total 800 
estudantes, contribuindo para o alcance da meta definida no Plano Plurianual 2020/2023, 
que é de elevar em 80% o total de matrículas em cursos técnicos e de qualificação 
profissional, alcançando 3,4 milhões de matrículas até 2023. 

Essa ampliação contribuirá para a inserção socioprodutiva de milhões de jovens e 
trabalhadores e também para a alavancagem da produtividade e competitividade de 
diversos setores da economia. 

 

http://www.seduc.pi.gov.br/

