
 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 583 casos confirmados e 12 óbitos pela 
Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
segunda-feira (9). 

Dos 583 casos confirmados da doença, 305 são mulheres e 278 homens, com idades que 
variam de 11 meses a 94 anos. 

Sete mulheres e cinco homem não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram 
naturais de Alagoinha do Piauí  (81 anos), Baixa Grande do Ribeiro (57 e 83 anos), 
Cajazeiras do Piauí (67 anos), Jardim do Mulato (77 anos) e Teresina (58 e 72 anos). Já 
eles eram de Água Branca  (80 anos ), Alegrete do Piauí (83 anos), Alvorada do Gurguéia 
(63 anos), Lagoa do Sítio (93 anos)  e Teresina (64 anos). Apenas a mulher de 83 anos 
não possuía comorbidades.  

Os casos confirmados no estado somam 117.732 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.482 e foram registrados em 
192 municípios. Até agora, morreram 1.437 homens e 1.045 mulheres.  
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Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 467 
ocupados, sendo 291 leitos clínicos, 171 UTIs e cinco leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.958 até o dia nove de novembro. 

A Sesapi estima que 114.783 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

Reforço nas medidas de cuidado e prevenção 
contra a COVID-19 são essenciais para evitar 
novo aumento de casos 

 
O Secretario de Saúde, Florentino Neto apontou nesta segunda-feira(09) as necessidade 
de conscientização da população, mantendo e reforçando os cuidados e medidas de 
prevenção contra o novo coronavírus. Além de apresentar os cuidados que cada cidadão 
deve tomar. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, vem 
trabalhando em melhorias por toda a sua rede de saúde. 

“Estamos adotando medidas que fortalecem a assistência aos pacientes que chegam à 
nossa rede, mas é importante ressaltar a necessidade que temos de cada um fazer sua 
parte. Estamos apresentando um aumento do número de casos e óbitos, então é essencial 
manter esses cuidados que já vêm sendo empregados desde o início da pandemia”, explica 
o secretário. 



O governador Wellington Dias determinou atenção especial para todas as áreas do Estado 
que comecem a apresentar uma elevação no número de casos, dessa forma o COE vem 
analisando diariamente o desenvolvimento da pandemia dentro do Piauí, verificando, 
sempre que necessária, alguma ação mais pontual dentro do território. 

“Temos o caso de São Raimundo Nonato que apresentou aumento dos casos 
recentemente, assim que essa realidade começou a se mostrar presente nós tomamos 
medidas, como o inicio do funcionamento de uma escala de médicos intensivistas de 
Teresina para ajudar a equipe da cidade, além do envio de seis ventiladores e sete 
monitores para reforçar o atendimento dos casos Covid-19 no município”, pontuou o 
secretário. 

São Raimundo Nonato também recebeu uma torre de videolaparoscopia, aparelho que 
permite a realização de procedimentos cirúrgicos menos invasivos, onde o paciente tem 
um melhor tempo de recuperação após  o procedimento. 

Essas foram algumas das medidas tomadas para reforçar a assistência da região. Outro 
ponto que será reforçado em todo o Estado é o Programa Busca Ativa,  que é de suma 
importância para a detecção precoce e tratamento mais efetivo de novos casos da Covid-
19 no Piauí. 

Servidores do Piauí vão receber salário até 5º 
dia útil em 2021: confira a tabela de 
pagamento 



 
Os servidores do Governo do Piauí vão receber seus salários até o 5º dia útil do mês 
seguinte em 2021. A nova tabela de pagamento divulgada nesta segunda-feira (9), pelo 
governador Wellington Dias e o secretário da Fazenda, Rafael Fonteles, terá apenas duas 
faixas salariais: até R$ 2 mil e acima de R$ 2 mil. 

Quem ganha até R$ 2 mil, por exemplo, vai receber o pagamento de janeiro já no dia 29 
do mesmo mês. Servidores com salário acima dessa faixa vão receber até o 5º dia útil de 
fevereiro.  

“Essa volta do pagamento para o 5º dia útil vem de um planejamento de médio e longo 
prazo, desde quando assumimos em 2015. Com muita dificuldade vínhamos cumprindo 
com nossas obrigações em várias áreas, mas sempre com a meta de fazer um ajuste fiscal 
que possibilitasse fazer o que estamos fazendo hoje. Isso é consequência de um grande 
trabalho que está sendo feito nos últimos anos. Com a nova tabela, o servidor vai poder 
se programar e o dinheiro vai circular mais rápido na economia no mês seguinte. Isso é 
bom para todo mundo”, disse o governador Wellington Dias. 

As ações que permitiram essa antecipação foram feitas em 2018 e 2019 com 
implementação de medidas para regularização das contas do estado. Essa organização 
entre receitas e despesas permite um planejamento mais organizado. “Quem ganha é a 
população com a segurança do dia de pagamento e funcionamento de todos os serviços 
públicos. Nessa tabela que anunciamos hoje estamos buscando ir na direção da 
reivindicação dos servidores, para que tenhamos um calendário mais próximo do fim do 
mês. É com muita alegria que agradeço à toda nossa equipe por este momento”, afirmou 
Wellington Dias. 

Para o secretário da Fazenda, o pagamento até o 5º dia útil é extremamente importante 
para a retomada econômica. 

“Passamos por muitas dificuldades nos últimos dois anos, mas conseguimos manter a 
folha em dia. Agora enfrentamos a maior crise econômica no país por conta da pandemia. 
Sempre foi meta do governador Wellington Dias retornar o pagamento do servidor até o 
5º útil, feito que vamos conseguir realizar em 2021, graças ao dever de casa que fizemos 
em relação as contas públicas. Tudo foi feito com muita prudência”, afirmou Rafael 
Fonteles. 

Décimo terceiro 
O pagamento da segunda parcela do 13º salário em 2021 será feito em apenas um dia para 
todos os servidores: 18 de dezembro. A primeira parcela continua sendo paga no 
aniversário. 

Este ano, o Governo do Estado antecipou para agosto a segunda parcela do 13º salário, 
como forma de injetar recursos na economia e ajudar o Piauí a enfrentar os efeitos da 
crise. A medida fez mais de R$ 200 milhões circular na economia. 



Seduc garante conectividade aos alunos da 
rede estadual 
O que não falta é conhecimento acessível e conectividade aos estudantes da rede 
estadual de ensino do Piauí que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). Em visita à cidade de Piripiri, na revisão do Pré-Enem no Ceti José 
Narciso da Rocha Filho, o secretário de Estado da Educação, Ellen Gera, anunciou a 
aquisição de 180 mil chips que serão distribuídos para alunos e professores, com o 
intuito de proporcionar mais acesso à internet para assistirem aulas remotas. 

Essa ação exemplifica como, mesmo em meio a uma pandemia, a rede pública piauiense 
de ensino tem se adaptado à nova realidade, contando com o auxílio da tecnologia para 
garantir a aprendizagem. “Continuamos trabalhando forte para que possamos ter uma 
educação de qualidade no nosso Estado. As escolas foram abertas para os estudantes que 
estão se preparando para o Enem e hoje, aqui em Piripiri, seguimos com a caravana do 
Pré-Enem Seduc. A ação será realizada em todo o Estado e irá visitar todas as Gerências 
Regionais de Ensino (GREs) para que possamos preparar nossos alunos que irão fazer o 
Enem em 2021”, disse o secretário. 

 

A 3ª GRE, que fica localizada em Piripiri, comemora os investimentos que serão feitos 
no valor de R$ 5 milhões anunciados pelo secretário por meio do PRO Piauí. Nos 
próximos dois anos serão feitas melhorias de infraestrutura, mobílias e equipamentos, 
além dos programas pedagógicos no combate ao analfabetismo, abandono e evasão. 

“Sou de Piracuruca, do Ceti Inês Rocha, e estou achando bastante importante essa revisão 
e, mesmo que as revisões remotas sejam boas, as presenciais são muito importantes com 



todo o distanciamento, segurança, utilizando máscara e uso de álcool em gel”, disse, o 
aluno Anderson. 

Os protocolos sanitários estão sendo levado a sério nas revisões com a proposta de 
garantir segurança a todos que participam das revisões. Gessíane Maria, que é aluna do 
3º ano do Ceti José Narciso, conta que a sua escola já voltou com as atividades presenciais 
“e é importante esse retorno na reta final de preparação para o Enem”. 
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