
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 418 casos confirmados e sete 
óbitos  pela Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite desta quarta-feira (25). 

Dos 418 casos confirmados da doença, 228 são mulheres e 190 homens, com idades que 
variam de um mês a 95 anos.  

Cinco homens e duas mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram 
naturais de Piripiri (77  anos) e Teresina (78 anos). Já os homens eram de Floriano (75 
anos) e Teresina (50, 77, 83 é 88 anos). Todas as vítimas possuíam comorbidades. 

No boletim do dia 20/11/2020 foi divulgada que  a naturalidade de um paciente (97 anos), 
que faleceu em decorrência da Covid-19, era de Campo Maior. Na verdade, ele é de 
Teresina. A correção já foi feita no painel epidemiológico. 
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Os casos confirmados no estado somam 124.494 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.603 e foram registrados em 
195 municípios. Até agora, morreram 1.517  homens e 1.086 mulheres. 

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 420 
ocupados, sendo 251 leitos clínicos e 165 UTIs e quatro em leitos de estabilização. As 
altas acumuladas somam 6.433 até o dia 25 de novembro. 

A Sesapi estima que 121.471 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

Covid-19: região de Parnaíba tem aumento 
no número de óbitos 
O boletim de risco epidemiológico da Covid-19 mostra o Piauí sem regiões com alto 
risco. A análise foi baseada a partir das duas semanas anteriores, que abrangeu o período 
de 08 a 21 de novembro. O médico intensivista Bruno Ribeiro, membro do COE Piauí, 
aleta que esta semana a região que mais chamou atenção foi a de Piripiri. “A região saiu 
de um único óbito na semana anterior para 11 óbitos na semana seguinte, situação 
preocupante. Também vale ressaltar que praticamente todo o estado está em risco médio 
e que em Teresina houve diminuição no número de casos”, afirmou.  

 

Risco epidemiológico em 22 de novembro 



A região de Parnaíba teve o risco epidemiológico elevado de médio-baixo para médio, 
devido ao aumento da ocupação dos leitos de UTI COVID. Cajueiro da Praia é o 
município com a maior incidência e taxa de mortalidade da região.  

O risco epidemiológico da região de Piripiri elevou-se de baixo para médio, devido ao 
aumento do número de internações e óbitos na última semana. 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, 
pela diminuição do número de casos novos, 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 teve o risco epidemiológico elevado de médio-baixo para médio, 
ocasionado pelo aumento do número de internações. Baixa Grande do Ribeiro tem a 
maior incidência, enquanto Uruçuí apresenta a maior taxa de mortalidade da região.  

Oeiras teve o risco epidemiológico reduzido de alto para médio, explicado pelo aumento 
da disponibilidade de leitos COVID. Santa Cruz do Piauí apresenta a maior incidência de 
COVID-19 na região, bem como a maior taxa de mortalidade.  

Houve elevação do risco epidemiológico de médio-baixo para médio na região de Picos, 
devido ao aumento da ocupação dos leitos COVID, principalmente de terapia intensiva. 
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 alto para 
médio, devido à diminuição do número de internações na última semana. Lagoa do Barro 
do Piauí é o município com maior incidência da região, enquanto São Raimundo Nonato 
apresenta a maior taxa de mortalidade.  

A região de Bom Jesus teve o risco epidemiológico elevado de médio-baixo para médio, 
pelo aumento do número de notificações de casos novos e óbitos. O município polo de 
Bom Jesus apresenta a maior incidência da região, bem como a maior taxa de 
mortalidade.  

Governo elabora plano de logística para 
imunização contra a Covid-19 
O Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), está 
elaborando um plano de logística para a vacinação contra a Covid-19. Diversos setores 
da secretaria estão envolvidos na estratégia que pretende ser iniciada ainda no primeiro 
semestre de 2021, a depender da liberação da vacina. 

“Esse processo de imunização vai demandar uma grande estrutura da Sesapi, por isso 
estamos nos planejando com antecedência para que possamos realizar com êxito todo o 
processo de imunização conta a Covid-19. Esse é um planejamento que requer muito 
cuidado e demandará um esforço ainda maior de todos os setores da secretaria”, afirma o 
secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto. 



 

O planejamento já está sendo estudado, há mais de 40 dias, em parceria com o Ministério 
da Saúde, pelos setores que vão da Atenção Básica, Alta Complexidade em Saúde, 
Vigilância Sanitária e Comunicação; como explica a diretora de Vigilância e Atenção em 
Saúde da Sesapi, Cristiane Moura Fé. 

“Todo o procedimento de distribuição e organização da rede ficará a cargo da 
Coordenação de Imunização da Sesapi, por meio das 11 Regionais de Saúde. Por isso 
estamos fazendo um levantamento de nossa capacidade instalada, para podermos fazer 
essa megaoperação a contento, já que teremos uma demanda diferente das demais 
vacinações, onde chamamos à população e desta vez será ela que virá nos acionar para 
que seja vacinada. Por isso a mobilização de todos os setores”, destacou a diretora. 

Segundo o plano, que ainda está em elaboração, os grupos prioritários na primeira fase 
de vacinação, seriam os idosos acima de 80 anos, pessoas com comorbidades e 
profissionais da saúde. A Sesapi junto com os municípios farão um trabalho de busca a 
esse público. 

“No primeiro momento, infelizmente, não teremos vacina para toda a população do 
estado. Dessa forma, as pessoas serão estratificadas em grupos prioritários, e esse trabalho 
a Sesapi fará em consonância com os municípios, para que tenhamos celeridade no 
cumprimento desta missão. A expectativa do Ministério da Saúde é que no primeiro 
semestre de 2021 se vacine os grupos prioritários, que corresponde a mais ou menos 50% 
da população, e no segundo semestre os demais”, destaca Cristiane Moura Fé. 

Entre as estratégias que estão sendo montadas pela Sesapi está a preparação da rede de 
distribuição de imunobiológicos e a operacionalização das salas de vacinas nos 
municípios. Atualmente, não há vacinas disponíveis contra a Covid-19. No Brasil, 
receberam autorização para experimentos de larga escala as vacinas desenvolvidas pelos 
laboratórios AstraZeneca/Oxford, Sinovac, Janssen e Pfizer/Biontech/Fosun Pharma. 

“Temos uma perspectiva, por enquanto, de três tipos de vacinas a serem disponibilizadas 
a esses grupos. Duas delas, teremos que administrá-la em duas doses, que é algo 



diferenciado e precisará de uma logística especial em dois momentos. Por isso estamos 
iniciando esta preparação para que no momento em que as vacinas sejam liberadas, nossa 
rede esteja toda estruturada para suprir a demanda”, enfatiza a diretora de Vigilância e 
Atenção em Saúde da Sesapi. 

 

Prazo de adesão ao Refis 2020 vai até 30 de 
novembro 
Segue até o dia 30 de novembro o prazo de adesão ao Refis 2020. Os contribuintes podem 
negociar débitos de ICMS, IPVA, ITCMD e taxas do Detran. 

Para quem vai negociar débitos de IPVA, a adesão ao Refis pode ser feita toda pela 
internet por meio do link: https://webas.sefaz.pi.gov.br/darweb/faces/views/index.xhtml 

“No caso do IPVA, os contribuintes precisam ficar atentos, pois só entram no Refis 
débitos até 31 de dezembro de 2019”, explica o superintendente da Receita Estadual, 
Emílio Junior. 

A anistia reduz juros e multas de acordo com as seguintes condições: 

95% pagamento integral; 
80%  pagamento em até seis parcelas; 
70% pagamento em até 12 parcelas. 

O valor mínimo das parcelas é de 20 UFRs-PI (R$ 70,60). 

ICMS 

Para o ICMS, só pode aderir ao Refis pela internet quem possui assinatura digital, caso 
contrário é preciso ir até uma agência da Sefaz. Os fatos geradores devem ter ocorrido até 
31 de julho de 2020, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive 
ajuizados, espontaneamente denunciados pelo contribuinte, ou ainda em discussão 
administrativa ou judicial. 

Percentuais de redução dos juros e multas punitivas e moratórias: 

Contribuintes estabelecidos no Piauí 

95% pagamento integral; 
90% pagamento em até 10 parcelas; 
75% pagamento em até 20 parcelas; 
60% pagamento em até 60 parcelas. 

Contribuintes não estabelecidos no Piauí 

95% pagamento integral; 
90% pagamento em até 10 parcelas. 

O valor mínimo das parcelas é de 50 UFRs-PI (R$ 176,50) para inscritos na categoria 
cadastral microempresa e 200 UFRs-PI (R$ 706,00) para as demais categorias cadastrais. 

https://webas.sefaz.pi.gov.br/darweb/faces/views/index.xhtml


Assim como o IPVA, os débitos de taxas do Detran devem ter ocorrido até 31 de 
dezembro de 2019. Para aderir é preciso procurar o Detran. 

Percentuais de redução dos juros de mora. Veja as condições: 

95% pagamento integral 
80% pagamento em até 06 parcelas 
70% pagamento em até 12 parcelas 

Para o ITCMD fica reduzida em 33,33% a base de cálculo do imposto decorrente dos 
fatos geradores ocorridos até 31 de julho de 2020 para pagamento integral ou parcelado. 

A dispensa e o desconto previstos ficam condicionados ao pagamento de 20% do valor 
do crédito em caso de parcelamento em até 18 vezes. 

O valor mínimo das parcelas é de 50 UFRs-PI (R$ 176,50). 

“Vale destacar que este Refis não é aplicável aos anteriores. Com esse projeto, a Sefaz 
busca criar condições para o incremento da arrecadação estadual e disponibilizar aos 
contribuintes alternativa para regularização da sua situação tributária perante o Fisco 
Estadual”, explica, Emílio Junior. 

Nas obrigações acessórias, o percentual de redução da penalidade e acréscimos são: 90% 
para pagamento integral. Não há parcelamento. 

 


