
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 661 casos confirmados e cinco óbitos 
pela Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite 
desta quinta-feira (26). 

Dos 661 casos confirmados da doença, 325 são mulheres e 336 homens, com idades que 
variam de um a 93 anos.  

Dois homens e três mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram 
naturais de Francinópolis (96 anos), Pajeú do Piauí (54 anos) e São José do Piauí (66 
anos). Já os homens eram de Prata  (76 anos) e São Miguel do Tapuio (78anos). Todas as 
vítimas possuíam comorbidades. 

Os casos confirmados no estado somam 125.155 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.608 e foram registrados em 
197 municípios. Até agora, morreram 1.519 homens e 1.089 mulheres. 
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Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 446 
ocupados, sendo 279 leitos clínicos e 160 UTIs e sete em leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 6.453 até o dia 26 de novembro. 

A Sesapi estima que 122.101 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

Seplan discute a avaliação dos 
macroprocessos 

 
A Seplan realizou, na manhã desta quinta-feira (26), o último dia da capacitação que 
discutiu o modelo operacional de implantação da metodologia de planejamento de gestão 
por resultados, com a consultoria da Macroplan. Os encontros, que duraram três dias, 
dividiram a equipe para manter o isolamento social, uma parte acessou remotamente, 
através de videoconferência, e outros se reuniram presencialmente no auditório da ATI. 

O objetivo foi revisar o sistema de gestão por resultados do governo do estado do Piauí. 
A oficina apresentou um plano operativo para os próximos anos, além de um fluxo de 
elaboração do plano de desenvolvimento sustentável de longo prazo, discutindo que 
mudanças poderiam ser propostas e que já poderiam ser implantadas nos próximos anos, 
nos ciclos de elaboração da LDO e da LOA, e nos ciclos de monitoramento e avaliação. 



A secretária de Estado do Planejamento, Rejane Tavares, destacou que a capacitação 
junto à Macroplan foi fundamental para a estruturação do processo de interação entre os 
diversos setores da Seplan:  a área de planejamento, a área de orçamento e a área de 
monitoramento. “Essas oficinas permitiram visualizar, de uma forma muito prática, como 
é que vão ser operacionalizados todos os processos de planejamento dos macroprocessos. 
Além disso, discutimos como a Seplan reunirá as quatro superintendências para trabalhar 
com as setoriais de uma forma conjunta, de modo que a gente não tenha uma sobreposição 
de atividades, com as mesmas setoriais do estado. Então, foi uma oficina que afinou a 
forma de trabalhar da Seplan e fortaleceu o sistema de planejamento do estado”, ressaltou. 

Neste último encontro, a oficina enfocou o conhecimento da equipe na área de avaliação 
de indicadores de impacto. “A gente vai poder, agora, mensurar quais são os impactos 
das políticas públicas nas diversas áreas dos indicadores que compõem os índices de 
desenvolvimento humano. Então, vai caber à superintendência Cepro essas avaliações 
finais, essas avalições de impacto e, também, perceber como as ações desenvolvidas pelo 
governo do estado contribuíram para a elevação do IDH”, explicou a secretária. 

Gisele Oliveira, superintendente de Planejamento Estratégico da Seplan, avaliou a 
importância do planejamento operacional na consolidação da implementação dos 
Macroprocessos. “Nós tivemos um ano de trabalho com uma consultoria que revisou e 
desenvolveu metodologias para esses macroprocessos de planejamento e agora nós 
estamos fazendo o planejamento para operacionalizar e consolidar o processo. É um 
momento muito positivo, porque estamos fazendo o planejamento do nosso trabalho e 
pela interação entre as equipes, então, aqui nós tivemos todas as superintendências, todas 
as diretorias participando para que haja um trabalho integrado nesse processo de 
orientação que vamos fazer com as setoriais e para que tenhamos, de fato, uma cultura de 
planejamento no governo, destacou. 

A oficina desta quinta-feira aperfeiçoou todas as ferramentas que serão utilizadas no 
trabalho de avaliação executiva de resultados. Liége Moura, superintendente da 
Cepro/Seplan ressaltou o papel primordial da Cepro nesse processo de planejamento 
focado em resultados. “No ciclo do PPA, no macroprocesso, a avaliação é um momento 
muito importante porque vamos dar toda a retroalimentação do processo e de todo o 
planejamento estratégico do estado. A Seplan saiu da capacitação com um plano, uma 
carta de navegação, com a clareza do que vai fazer a cada mês, entre dezembro de 2020 
e dezembro de 2022, ou seja, daqui até o final da gestão, o que vai fazer, quando vai fazer, 
quem vai fazer, e como vai fazer cada coisa. É um plano bastante completo, muito 
melhorado pelas nossas equipes. Nossos objetivos foram alcançados”, concluiu. 

Wellington participa de encontro para definir 
plano de vacinação contra Covid-19 
O plano nacional de vacinação contra a Covid-19 será divulgado na próxima segunda-
feira (30), pelo Ministério da Saúde. A informação foi anunciada, pelo governador 
Wellington Dias. 

Segundo o chefe do Executivo piauiense e presidente do Consórcio Nordeste, em 
encontro realizado pelo Fórum dos Governadores, foi tratado sobre a coordenação do 



plano de imunização junto ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello; Fiocruz, Instituto 
Butantan, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Câmara e Senado, municípios e 
Conselho de Secretários de Saúde.  

“Chegamos ao entendimento para estabelecer um cronograma que prevê para segunda-
feira (30) a definição de um plano nacional para vacinação, um programa com regramento 
que definirá quantos pontos de vacinação haverá no Brasil, como ocorrerá o processo de 
compra e distribuição, haverá agendamento, qual a regra sobre a ordem de vacinação”, 
afirma o governador, declarando que as notícias são boas para o Brasil. 

 

Wellington explica que o plano nacional de imunização vai definir a responsabilidade dos 
Municípios, Estados e União, formando uma rede que atuará em parceria com o setor 
privado. O governador também esclarece que, em reunião na próxima segunda-feira (30), 
serão definidas regras para armazenagem, apoio e qualificação das equipes e sistemas de 
segurança. “Será uma operação gigante e os estados estarão prontos para trabalhar de 
forma integrada”, explica Dias, declarando que o plano nacional vai tirar o Brasil de 
forma segura tanto desta pandemia, como vai abrir caminhos para que outras doenças 
possam ser tratadas e cuidadas com maior eficiência. 

O governador explica que serão tomadas decisões importantes, como a definição da 
ordem de vacinação. “Vamos começar pelos profissionais de saúde, pessoas com mais de 
60 anos”, relata Wellington, enfatizando que apresentou a proposta de agendamento para 
evitar o tumulto e o risco de transmissibilidade no período de vacinação. 

O plano 

O governador Wellington Dias anunciou o plano de logística de imunização contra a 
Covid-19 e, conforme cronograma, serão vacinados primeiramente os idosos com mais 
de 80 anos, pessoas com comorbidades e profissionais da saúde. 



A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) esclarece que 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. 

 


