
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 1.046 casos confirmados e cinco 
óbitos  pela Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite deste sábado (28/11). 

Dos 1.046 casos confirmados da doença, 568 são mulheres e 478 homens, com idades 
que variam de um a 95 anos.  

Quatro homens e uma mulher não resistiram às complicações da Covid-19. Ela era de São 
João do Piauí (59 anos). Já os homens eram naturais de Júlio Borges (88 anos), Patos do 
Piauí  (70 anos) e Teresina (70 e 73  anos). Uma das vítimas não possuía comorbidades.   

Por conta de uma falha na importação de dados do sistema e-Sus, do Ministério da Saúde, 
o boletim de hoje traz o acumulado de casos das últimas 48 horas.  Os dados do boletim 
são captados de três sistemas diferentes (e-Sus, Gal  e do banco de dados dos Testes 
Rápidos).  
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Os casos confirmados no estado somam 126.721 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.622 e foram registrados em 
197 municípios. Até agora, morreram 1.527 homens e 1.095 mulheres. 

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 429 
ocupados, sendo 264 leitos clínicos e 161 UTIs e quatro em leitos de estabilização. As 
altas acumuladas somam 6.520 até o dia 28 de novembro. 

A Sesapi estima que 123.670 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

Governador reforça orientações de cuidados 
na hora de votar para evitar aglomerações  

 

O governador Wellington Dia pediu para que as pessoas tenham novamente cautela e 
evitem aglomerações no segundo turno das Eleições 2020 em Teresina, que ocorre neste 
domingo (29). O chefe do Executivo estadual também garantiu que a Polícia Militar estará 
nas ruas fazendo a segurança e que as equipes de saúde também estarão a postos. 

“Agradeço a quem compareceu às urnas no primeiro turno e colaborou para que não 
houvesse aglomerações e desordenamento, causando mais infecção. Assim, quero pedir 
para que possamos também no segundo turno ter todos os cuidados. Teresina, vamos 
manter todos os cuidados durante a votação de amanhã! Precisaremos, mais uma vez, da 
colaboração de todos para votarmos com segurança, usando máscara e respeitando o 



distanciamento. É uma escolha muito importante para os próximos quatro anos e nós, 
como cidadãos, temos o dever de participar”, pediu Wellington. 

Dias também ressaltou que será realizado um trabalho integrado de segurança e das 
equipes de saúde neste domingo. “Quem coordena o processo eleitoral é o Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE). Estamos integrados ao plano que foi elaborado pelo TRE. 
Vamos fazer a segurança das pessoas que se deslocam para os locais de votação para que 
tenhamos uma eleição democrática, tranquila. Da mesma forma no nosso sistema de 
Saúde, de Vigilância Sanitária, ou seja, todas as providências foram trabalhadas e teremos 
uma eleição com toda a normalidade”, frisou o governador. 

Piauí tem saldo positivo na geração de 
empregos formais 

 

O Piauí deve fechar o ano de 2020 com saldo positivo na geração de empregos formais, 
de acordo com dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). 
O estoque de empregos no estado, até outubro de 2020, tem-se quase 300 mil 
trabalhadores e mais de oito mil admissões, com um saldo positivo de mais de três mil 
novos postos, quando descontadas as demissões. 

O relatório foi elaborado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (Cepro) 
da Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan), no qual foram utilizadas as 
informações disponibilizadas pelo Novo Caged para o mês de outubro de 2020, que 
aponta o número de 297.075 trabalhadores formais no Piauí. 

O governador Wellington Dias destacou que, apesar dos efeitos negativos decorrentes da 
crise gerada pela pandemia da Covid-19, houve geração de 3.492 novos postos de 
trabalho. Ele ressalta que é o resultado dos investimentos do Programa de Retomada 
Organizada – PRO Piauí como alavanca para retomada economia. 



“Na pandemia saímos do pico em fevereiro de 299 mil empregos para 288 mil em 
abril/maio e agora em outubro voltamos para 297 mil. Isso mostra que o PRO Piauí está 
dando resultados, e com a antecipação do 13º salário dos servidores, em agosto, além da 
atração de investimentos, ajudando a aquecer o comércio, serviços e construção civil. 
Assim, poderemos entrar em 2021 com ambiente positivo”, disse Wellington. 

Segundo o relatório da Cepro/Seplan, o período em que houve um menor número nos 
postos de trabalho foi no mês de junho, já em outubro houve um crescimento 
significativo, o que evidencia uma aproximação do estoque de empregos do período 
anterior à crise da Covid-19, em janeiro de 2020. 

 


