
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 799 casos confirmados e nove óbitos 
pela Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite 
desta quinta-feira (05/11). 

Dos 799 casos confirmados da doença, 433 são mulheres e 366  homens, com idades que 
variam de um a 94 anos. 

Seis homens e três mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Fartura do Piauí (28  anos), Floriano (50 anos), Paulistana (76 anos), São Braz 
do Piauí  (53 anos), São José do Piauí (84 anos) e São Raimundo Nonato (85 anos). Já 
elas eram de Campo Maior (44 anos ), Regeneração (80 anos) e Teresina (69 anos).  Todas 
as vítimas possuíam alguma doença relacionada. 
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No boletim do último dia 29/10 foi divulgado um óbito de Bocaina, mas que na realidade 
é de Picos. A mudança já foi feita no boletim epidemiológico e Picos passa a contar 
com 84 óbitos. A cidade de Bocaina possui apenas um óbito registrado até o momento. 

Os casos confirmados no estado somam 115.825 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.459 e foram registrados em 
190 municípios. Até agora, morreram 1.427 homens e 1.032 mulheres.  

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 466 
ocupados, sendo 291 leitos clínicos, 170 UTIs e cinco leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.830 até o dia cinco de novembro. 

A Sesapi estima que 112.900 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

 

Agentes territoriais fazem monitoramento de 
ações 

 

A secretaria de Estado do Planejamento realiza, desde o início da semana, o curso 
Monitoramento da Execução, que faz parte do ciclo de capacitação da Rede de 
Planejamento do Estado (RedePLAN), envolvendo servidores de diferentes secretarias 
estaduais. O objetivo é aprimorar o modelo de planejamento e execução no Piauí, através 
da reestruturação dos macroprocessos de planejamento, orçamento, monitoramento e 
avaliação de políticas públicas do governo do estado. A capacitação da quarta-feira (04) 
contou com a presença dos agentes de desenvolvimento territorial que serão responsáveis 



pelo monitoramento da execução das ações em cada território, contribuindo para a 
execução de políticas públicas tão aguardadas pela sociedade. 

Os Macroprocessos de Planejamento são um trabalho que a Seplan vem desenvolvendo 
desde o início de 2019, a partir da necessidade de reformular todo o planejamento, o 
orçamento, o monitoramento e a avaliação no estado, entendendo que são integrados e 
únicos e que precisam ser trabalhados de uma única metodologia orientadora para 
resultado, desta forma, a Seplan abriu um processo de licitação para a contratação de uma 
consultoria e a Macroplan foi selecionada para executar esse trabalho. 

A gerente de Programas Estratégicos da Seplan, Cícera Andrade, destacou a importância 
do ciclo de capacitações. “A secretaria de estado do planejamento tem realizado desde o 
mês de outubro um ciclo de capacitações conduzido pela assessoria Macroplan. As 
capacitações são voltadas tanto para os servidores da própria secretaria, como para 
técnicos das várias setoriais do governo, como saúde, educação, agricultura familiar, entre 
outros. Os temas são importantes para a execução dos macroprocessos de planejamento, 
como orçamento, monitoramento e avaliação do estado. Já foram vistos a análise de 
indicadores, o planejamento estratégico e a gestão orientada para resultados, finanças 
públicas e gestão fiscal e agora o monitoramento da execução que tem por objetivo dotar 
os participantes de instrumentos e capacidades para monitorar a execução das estratégias 
de governo. 

Cícera ressaltou a importância da capacitação para a execução de políticas públicas. “Nós 
temos o plano plurianual, de 2020-2023 e precisamos monitorar as estratégias, as ações, 
os produtos que foram definidos pelas setoriais nesse plano. E para que de fato a 
sociedade seja beneficiada com os produtos que foram definidos, nós temos que realizar 
um bom monitoramento, para que de fato se possa verificar, nessa trajetória de quatro 
anos, o que pode ser mudado, o que pode melhorar a qualidade dos produtos e ações que 
a sociedade vai receber”. 

O evento de hoje contou com a participação dos agentes de desenvolvimento territorial 
que têm papel de destaque no monitoramento e avaliação das ações executadas em seus 
territórios. “É muito importante a participação dos agentes territoriais nesse evento, no 
ciclo de capacitações, pois eles ajudaram na elaboração do PPA, eles trouxeram as 
realidades, as demandas e as necessidades dos territórios, e é importante que eles tenham 
o conhecimento e a capacidade de monitorar a execução dessas ações em seus territórios. 
Então é de suma importância a participação dos agentes territoriais nesses momentos de 
capacitação para obtermos esse conhecimento que leva a um trabalho mais eficaz”, 
observou a gerente programas estratégicos. 

Segundo a gerente, os agentes também serão capacitados para utilizar o Sistema de 
Monitoramento de Ações Estratégicas-SIMO, que já é utilizado  no acompanhamento de 
todas as obras e ações que estão sendo realizadas no estado. “Os agentes também serão 
capacitados para operacionalizar o SIMO, que é o sistema de monitoramento. O SIMO 
recebeu uma nova roupagem, está passando por um processo de melhoramento e os 
agentes operacionalizaram essa plataforma, desta forma,  só quem ganha é a sociedade 
que terá seus servidores mais capacitados e realizando um monitoramento e avaliação das 
ações definidas no plano plurianual 2020-2023”. 



O agente de desenvolvimento territorial Levi Lustosa vê as capacitações de forma muito 
positiva e destaca que quem ganha é a sociedade.  “Essas capacitações tem ampliado o 
leque de conhecimento dos agentes territoriais para que possam atuar de forma mais 
presente na execução do PPA. Em especial, essa capacitação de monitoramento em 
políticas públicas, que nos permite trabalhar junto as setoriais acompanhando as ações 
que foram definidas no PPA de forma mais realista, mas presente. Aproxima o 
monitoramento da execução, pois nossa área de atuação é justamente dentro dos 
territórios. Isso é positivo para o estado pois otimiza os custos e a gestão dos recursos e 
traz um ganho importante para a sociedade, que é o acompanhamento em tempo real. Não 
é mais preciso vir alguém da capital para fazer a avaliação das ações. Isso vai permitir 
maior agilidade e eficiência na execução. Quem ganha é o Piauí”, concluiu. 

Vigilância Sanitária apresenta proposta de 
recomendação técnica para festividades de 
fim de ano 
Com a proximidade das festas de fim de ano (Natal e Réveillon), o Governo do Estado 
elaborou, por meio da Diretoria de Vigilância Sanitária do Piauí (Divisa), a recomendação 
técnica (RT) nº 024/2020 com as orientações para organização e participação dessas 
festividades, visando conter a disseminação da Covid-19 no Piauí. 

A RT regulamenta as medidas higienicossanitárias a serem adotadas pelos segmentos 
econômicos e população piauiense em geral, como medida preventiva para o 
enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. 

Nessa quarta-feira (4), a Divisa apresentou, em reunião virtual, a proposta do documento 
para administradores e representantes dos shoppings do estado e para a Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) de Teresina, uma vez que, por conta deste período, esses locais 
recebem uma grande quantidade de visitantes. 

 



A reunião contou com a participação de membros do Comitê de Operações Emergenciais 
(COE), técnicos da Vigilância Sanitária do Estado e de Teresina. “Na reunião, a gente 
tirou dúvidas desses segmentos quanto às orientações contempladas na RT e ouvimos 
suas sugestões, que serão encaminhadas para decisão do COE”, disse a diretora da Divisa, 
Tatiana Chaves. 

A publicação e divulgação da recomendação técnica ocorrerá posteriormente, com a 
versão final do documento, nos sites do Governo do Estado, Sesapi e Vigilância Sanitária. 

Governadores tratam com diretor da Opas 
sobre vacinas contra a Covid-19 

 
O Fórum Nacional dos Governadores realizou, nessa quarta-feira (4), uma 
videoconferência com Jarbas Barbosa, diretor da Organização Pan-Americana da Saúde 
(Opas) e da oficina regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
para tratar sobre atualização, mutações e vacinas para a Covid-19. 

De acordo com o representante da OMS, no mundo há 10 vacinas que estão sendo 
acompanhadas e todas estão na terceira fase de testes e a expectativa é que no primeiro 
trimestre de 2021 essas vacinas sejam validadas pelos órgãos competentes dos países. 

O governador Wellington Dias destacou que a Opas e o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef) são responsáveis pela compra dessas vacinas por meio de um consórcio 
de países, no qual o Brasil é signatário e estão lançando nos próximos dias um edital para 
comprar 2 bilhões de unidades de vacina como uma primeira etapa. 



“O Brasil, a partir de compras como essa, já é beneficiário e é possível que tenhamos, no 
fim deste ano para o começo do próximo, novidades sobre as vacinas que estão sendo 
testadas no Brasil. A exemplo da AstraZeneca, que é de Oxford, no Reino Unido, que 
está bem avançada e a Sinovac, que é da China, que já anunciou que vai pedir para ter 
uma pré-qualificação pela OMS e que tem a vantagem de que qualquer um dos países 
podem aderir à compra. Normalmente esta compra é feita pelos países e não pelos 
estados”, disse o governador. 

Wellington enfatizou que “há uma sistemática de compra que facilita por não precisar 
enfrentar toda a burocracia dos países e o Brasil já tem todo o regramento nessa direção 
para armazenagem de vacinas, equipamentos de proteção individual, assim como 
realizado os testes”, comentou Dias. 

No Brasil, a Anvisa é a responsável pela validação da vacina. “Ela exige tanto a segurança 
como a eficácia. Precisa ter um relatório publicado, avaliação dos riscos e eles estão 
trabalhando de uma forma célere para acompanhar todas as fases. No primeiro trimestre 
de 2021 teremos vacina e o Brasil deve colocar o Plano Nacional de Vacinação à primeira 
que ficar pronta”, almeja Wellington. 

De acordo com o governador piauiense, as informações prestadas pelo representante 
brasileiro da OMS foram positivas no qual o mesmo destaca estudos que apontam que a 
situação da América do Sul é diferente da Europa, onde apenas 15% da população havia 
sido infectada e que agora há uma nova onde de infecção pois, 85 % da população não 
foi infectada e que começam a ir às ruas por conta do verão. 

“Tivemos uma estabilização em um patamar elevado com a redução de óbitos. No caso 
específico do Piauí,estamos dentro dessa mesma lógica”, comentou Dias. 

Sobre a mutação do coronavírus, o gestor enfatizou a informação repassada por Jarbas 
Barbosa de que as mutações que estão acontecendo não alteram a forma de agir do novo 
coronavírus, por isso as orientações são a mesmas, sobre o uso de máscaras e 
distanciamento social e os protocolos já realizados. 

“Está havendo mutações, porém não altera o perigo nem os cuidados que devemos ter. 
Em relação à reinfecção, são casos raros, e ainda não há evidência em um grau elevado 
de problema”, comentou Wellington. 

 


