
 

 

 
 

Saiba o que muda este fim de semana 
com o novo decreto do Governo do 

Estado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O governador Wellington Dias assinou, nesta quinta-feira (14), o decreto nº 18.978 que 
determina medidas mais restritivas de isolamento social. O objetivo é conter a 



propagação da Covid-19 e evitar o colapso do sistema de Saúde do Estado. Confira 
abaixo o funcionamento das novas medidas: 

A partir das 24h do dia 14 de maio até as 24h do dia 16 de maio, poderão funcionar 
somente as seguintes atividades e estabelecimentos essenciais: 

– farmácias e drogarias; 
– serviços de saúde; 
– supermercados; 
– panificadoras e padarias; 
– postos de combustíveis; 
– borracharias; 
– serviços de delivery; 
– serviços de segurança e vigilância; 
– serviços de telecomunicação, radiodifusão e imprensa; 
– serviços bancários exclusivamente para pagamento de auxilio emergencial e 
benefícios sociais e para autoatendimento. 

A partir das 24h do dia 16 de maio até as 24h do dia 17 de maio, somente as seguintes 
atividades e estabelecimentos essenciais poderão funcionar: 

– farmácias, drogarias, serviços de saúde, imprensa, serviços de segurança e vigilância, 
serviços de delivery exclusivamente para alimentação e serviços de autoatendimento 
bancário; 
– borracharias, postos de combustíveis e pontos de alimentação localizados às margens 
de rodovias. 

Os pontos de alimentação localizados às margens das rodovias deverão atender 
exclusivamente motoristas em trânsito e só funcionarão se devidamente autorizados 
pelo município. 

O que não pode funcionar 

Estão suspensos, a partir das 24h do dia 14 de maio de 2020, os serviços de transporte 
intermunicipal de passageiros na modalidade rodoviário, classificados como Serviço: 
Convencional; Alternativo; Semi-Urbano e Fretado. Esta suspensão terá vigência até as 
24h do dia 17 de maio de 2020. 

O descumprimento desta suspensão sujeitará o infrator à penalidade de retenção do 
veículo, sem prejuízo da aplicação de multa ou de outra sanção cabível, conforme art. 
77, incisos I e VI, da Lei nº 5.860, de 2009. A retenção será feita de imediato, e o 
veículo ficará retido em local indicado pelo órgão ou agente responsável pela 
fiscalização, pelo período que durar a suspensão. 

O serviço de transporte fretado de pacientes para realização de serviços de saúde está 
ressalvado da suspensão determinada pelo decreto. 

De acordo com a determinação governamental, nenhuma atividade ou estabelecimento 
poderá funcionar desrespeitando as medidas sanitárias de combate à Covid-19. Os 
serviços públicos para atendimentos emergenciais poderão funcionar. 

Fiscalizações 



A fiscalização das medidas determinadas neste decreto será exercida pela vigilância 
sanitária estadual, em articulação com os serviços de vigilância sanitária federal e 
municipais, e com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil. Os órgãos envolvidos na 
fiscalização das medidas sanitárias deverão solicitar a colaboração da Polícia Federal, 
da Polícia Rodoviária Federal e da Guarda Municipal de Teresina. 

O decreto intensifica as medidas para feriado alusivo ao Dia do Piauí antecipado para 
esta sexta-feira (15) e estabelece que órgãos e entidades da administração pública 
estadual deverão reforçar a campanha Fique em Casa, conscientizando sobre a 
importância de manter o isolamento social. 

As equipes da Secretaria de Estado da Segurança e da Vigilância Sanitária ficam 
autorizadas a realizar, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos de 
segurança irão reforçar a fiscalização em relação às seguintes proibições: aglomeração 
de pessoas ou consumo de bebidas em locais públicos e direção sob efeito de bebida 
alcoólica. 

De acordo com o governador Wellington Dias, essas são medidas recomendadas pelo 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), em casos críticos de avanço da doença e de 
ocupação de leitos de UTI, para garantir pelo menos 60% da população em isolamento 
social. “Antecipamos um feriado e tomamos medidas mais rígidas de isolamento, tudo 
para que mais pessoas fiquem em casa e assim a gente possa frear a propagação da 
Covid-19”, explicou o governador. 

 

Equipe da Piauí Conectado atende população 
em agências da Caixa 

Quem precisou se dirigir a alguma das principais agências da Caixa Econômica Federal 
em Teresina contou um atendimento diferenciado. Além das tendas e grades montadas 
desde a semana passada, agora o público pode acessar internet gratuitamente e tirar 
dúvidas com profissionais treinados da empresa Piauí Conectado sobre o auxílio 
emergencial e o aplicativo da Caixa. 

O autônomo Benael Amorim esteva na agência do Parque Piauí pela manhã para tirar 
dúvidas e aprovou a ação da Piauí Conectado. Ainda na fila, ele conseguiu o 
atendimento que queria, não precisando entrar na agência. “Eu estava atrás da 
informação da segunda parcela do auxílio e na fila eu descobri que ainda não tem data 
certa para sair. Fui orientado a aguardar em casa porque vai sair uma tabela com as 
datas de saque. O atendimento está excelente, tirei todas as minhas dúvidas”, afirmou. 

  



 

Além da agência do Parque Piauí, também contam com os pontos Wi-Fi Piauí Conect e 
com os funcionários para atender a público, as agências Presidente Kennedy, Barão de 
Gurguéia e Dirceu Arcoverde I. A iniciativa faz parte do projeto Parcerias e 
Solidariedade, executado pela Superintendência de Parcerias e Concessões do Estado 
(Suparc) em parceria com a Piauí Conectado. 

O objetivo é reduzir a quantidade de pessoas na fila e respeitar o distanciamento social 
vem sendo cumprido com sucesso. As quatro principais agências da Caixa já contam 
com estrutura de 50 tendas para proteção contra chuva e sol e 500 metros de grades para 
garantir a organização da fila. A expectativa é que o número de pessoas nas agências da 
Caixa aumente devido ao pagamento de outros programas do Governo Federal. 

Segundo Viviane Moura, superintendente de Parcerias e Concessões do Piauí, a 
iniciativa facilita o acesso à informação, diminuindo aglomerações e gerando uma rede 
de proteção a todos envolvidos na ação. “De posse dessas informações e com o 
aplicativo funcionando, as pessoas podem sacar o auxílio em qualquer agência, 
diminuindo as aglomeração que vinham se formando nas maiores agências”, comenta. 

Equipe 

Os funcionários foram treinados pela Piauí Conectado e pela Caixa. Para a maioria 
deles, a função significa a primeira experiência profissional no mercado de trabalho. A 
maior parte dos colaboradores são estudantes. 

Uma delas é a estudante Maria Eduarda, que avalia como positiva a experiência de 
facilitar o atendimento ao público. “O que me incentivou a participar dessa ação foi a 
possibilidade de ajudar a população num momento como esse e poder contribuir para a 
segurança de todos”, afirma. 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Atendimento-Caixa-Piau%C3%AD-Conectado-10.jpg


Segundo Emerson Silva, diretor-presidente da Piauí Conectado, a contratação de 
colaboradores para auxiliar na Caixa, além do atendimento nas agências, também foi 
uma forma de gerar empregos. “Buscamos contratar estudantes, universitários que estão 
buscando o seu primeiro emprego. Com isso, conseguimos humanizar o atendimento 
nas agências da Caixa e dar oportunidade para estudantes terem experiência no 
mercado”, ressalta. 

Sobre a Piauí Conectado 

A Piauí Conectado possui contrato na modalidade de Parceria Público-Privada (PPP) 
com o Estado do Piauí, através da Superintendência de Parcerias e Concessões (Suparc), 
com o projeto Piauí Conectado. Durante a pandemia do coronavírus, a empresa vem 
desenvolvendo diversas ações de combate à doença. 

O objetivo do projeto Piauí Conectado é modernizar os serviços públicos e a 
comunicação do Estado, com intuito de elevar o nível de desenvolvimento tecnológico 
do Piauí com a oferta de soluções tecnológicas nas áreas prioritárias do governo: 
educação, segurança e saúde. 

 

Professores da Uespi promovem seminário sobre 
serviço público pós-pandemia 

 

O professor Vinicius Oliveira, do curso de Medicina da Universidade Estadual do Piauí (Uespi) 
será o mediador de um seminário on-line Webinar sobre o tema: “Como fica o serviço público 
no mundo pós-pandemia de Covid-19”, nesta sexta-feira (15), às 10h, na plataforma Google 
Meet. Além do docente, a atividade é organizada pela professora Lucile de Souza Moura. 

A programação conta com um espaço de troca de experiências, com uma série de 
palestrantes: o juiz e professor universitário, Roberto Veloso; o médico sanitarista e 
pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Daniel Soranz; a professora de 
Administração da Universidade Federal do Piauí (UFPI), diretora do Centro de Formação 
Antonino Freire (Cefaf) e assessora da Secretaria do Governo do Piauí, Lucile de Souza Moura. 



 

Segundo o professor Vinicius Oliveira, umas das grandes preocupações na atualidade diz 
respeito a qualidade da informação que está sendo disponibilizada, devido as fake news, 
produzidas nas redes sociais. “Entendemos que ‘o novo normal’ vai precisar ser construído. 
Afinal, foi o nosso modo de vida que nos trouxe para a situação de crise que estamos 
enfrentando. Para nos prepararmos para a realidade futura necessitamos de planejamento, 
analisar todos os aspectos envolvidos nesta crise e prever outros que poderão surgir. Para 
tanto, precisa haver discussão e planejamento. Nesse sentido, propomos um espaço de 
discussão, que se destaca pela qualidade dos convidados envolvidos”, explica o docente da 
Uespi. 

 

 

 

 



Welligton apresenta a deputados ações do Estado 
no enfrentamento à Covid-19 

O governador Wellington Dias realizou reunião, via videoconferência, com deputados 
estaduais piauienses, afim de de dialogar, trocar ideias e esclarecer dúvidas a respeito de 
todas as medidas que estão sendo tomadas pelo Governo Estado do Piauí no 
enfrentamento ao novo coronavírus. 

Depois de uma explanação inicial sobre o cenário, todos os deputados presentes tiveram 
oportunidade de se manifestarem. Wellington ressaltou a importância de uma pactuação 
entre os setores da sociedade para que o distanciamento controlado seja compreendido 
pela população e se dispôs a sempre estar em contato com a Alepi por meio de 
videoconferências. 

Na oportunidade, Dias ressaltou todos os esforços que vêm sendo feitos para equipar 
leitos clínicos e UTIs em todo o estado, fez uma explanação sobre a quantidade de 
novos leitos já criados, sobre os protocolos adotados pelos profissionais de saúde, a 
utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs), e ressaltou o apoio que está 
sendo dado por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (Fapepi), 
para que os cientistas piauienses possam o quanto antes finalizar os teste dos 
respiradores a menor custo. 

“Eles já estão finalizando os testes em bonecos e em breve iniciam os testes em 
humanos. Esse é um dos pontos muito positivo para o Piauí, que vai nos ajudar a 
equipar mais rapidamente os leitos clínicos e salas de estabilização”, comentou 
Wellington. 

Sobre o número de casos, o chefe do Executivo piauiense destacou que pesquisas que 
estão sendo realizadas dão conta de que o número de casos seja 12 vezes maior que as 
notificações e que a taxa de reprodução do vírus está em média de 1 para dois, ou seja, 
cada pessoa infectada, contamina pelo menos mais duas pessoas. “Hoje já temos a 
confirmação de casos em 100 municípios. Estamos intensificado os testes em 
assintomáticos e aumentando a nossas barreiras sanitárias”, completou o governador. 

Os parlamentares também discutiram o atual decreto do Governo do Estado que, com a 
antecipação do feriado do Dia do Piauí, vai fechar inclusive algumas atividades 
essenciais como supermercados, neste fim de semana, Lei Seca e interrupção de 
transportes interestaduais. “Todas as medidas foram apoiadas pelas parlamentares, 
devido à necessidade de diminuir a contaminação do coronavírus e também para evitar 
que tenhamos que tomar medidas ainda mais duras como o lockdown, por enquanto vai 
ser neste fim de semana para podermos avaliar”, disse Dias. 

Em breve o governador vai agendar uma reunião específica para que os parlamentares 
possam discutir o plano de reorganização da economia e o retorno às atividades. Porém, 
já destacou que os critérios para a reabertura parcial do comércio. “Precisamos que haja 
uma queda na taxa de reprodução; diminuir as internações por síndromes respiratórias, 
ter um índice de internação igual ou menor aos dos pacientes que recebem alta, dentre 
outros critérios. O que vai nos permitir voltar é diminuir o índice de mortalidade. Se a 
gente voltar seguro, a economia cresce mais rápido”, declarou Wellington. 



 

TÍTULO DESSA AQUI?????? 
 
Como medida preventiva à disseminação da Covid-19, a Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) dispôs de estratégias e diretrizes que foram adotadas como regime 
especial de aulas da rede pública estadual de ensino do Piauí, durante a vigência do 
decreto emergencial que as suspende, no ambiente escolar, substituindo-as pelas aulas 
remotas, onde foi preparado um plano de ação pedagógica que já apresenta resultados 
positivos. 

As escolas tiveram total autonomia para planejar como implementar essas novas 
estratégias de acordo com suas especificidades. O documento, que foi lançado no início 
do mês, indica os recursos para que as aulas funcionem no formato remoto. Uma das 
ferramentas é o programa de mediação tecnológica Canal Educação. Por meio dessa 
plataforma, a Seduc disponibiliza os links das aulas e material de todas as disciplinas. 

 

Escolas que não ofertam mediação, devem criar os planos de ação baseados nas 
diretrizes do documento, pensando quais ferramentas têm melhor condição de uso. 
Dessa forma, a escola tem autonomia para pensar em outras estratégias, utilizando 
outras ferramentas de sala de aula, como, por exemplo, aplicativos de videoconferência 
e outros recursos de pesquisa. As unidades tiveram prazos e data limite para concluir a 
análise e devolutiva, conforme cronograma proposto. 



Das 658 escolas da rede estadual de ensino em todas as modalidades, 92% está 
atendendo aos alunos com as aulas remotas. Todas elaboraram um plano de ação 
específico, que está sendo executado com videoaulas, tira dúvidas, exercícios, chats de 
discussão, lives entre professores e alunos, via WhatsApp, e-mail, para que o estudante 
possa acompanhar os estudos. 

“Esse processo superou as expectativas em todos os sentidos, todas as escolas 
responderam a contento. Muito impressionante as formas adotas para o atendimento aos 
nossos alunos. O diferencial é que pensávamos que, por ser Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) e estarmos em locais diversos que na sua maioria poderiam não ter 
internet, recebemos uma chuva de ideias sobre como levar a bom termos as aulas 
remotas e está dando certo. Seja por rádio, material gráfico, telefones celulares, enfim, 
todos unidos em prol da educação”, afirma a diretora da EJA, Conceição Andrade. 

A Educação de Jovens e Adultos é uma das modalidades de ensino ofertadas pela Seduc 
que também aderiu ao plano de ação. Das 383 escolas que têm turmas de EJA, 222 
enviaram seus planos, as demais que ainda não conseguiram o envio, a secretaria já está 
em contato, dando total apoio no que for necessário. 

 

Além da Educação de Jovens e Adultos, a Unidade de Ensino e Aprendizagem, com as 
escolas de Ensino Médio e Fundamental Regular e de Tempo Integral e a Unidade de 



Educação Profissional, são as pastas de modalidades de ensino ofertadas pela secretaria. 
Cada unidade tem seus técnicos que analisam os planos de educação. 

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Ellen Gera, tiveram casos de 
escolas que se negaram a adotar o novo plano. “Essas escolas, com o passar dos dias e 
vendo todos os resultados, começaram o processo de retomada das aulas, seguindo o 
novo plano. Tivemos momentos distintos, onde algumas escolas adotaram o novo 
sistema de aulas remotas bem no início, outras depois, e outras num terceiro momento. 
Com isso, iremos gerenciar escola por escola, pois não teremos mais um calendário de 
rede, mas um calendário por escola. O Conselho Nacional de Educação abriu consulta 
pública com documento sobre essa modalidade de aulas não presenciais, onde votou 
parecer sobre a reorganização dos calendários escolares e realização dos trabalhos 
remotos durante pandemia, esse documento já foi liberado e estamos bastante felizes 
por estar similar ao documento que fizemos aqui no Piaui. Não podemos deixar aqui de 
destacar o trabalho dos professores que estão se desdobrando para encontrarem as 
melhores soluções de adaptação a essa nova realidade. Estamos trabalhando para que 
nossa educação não pare e possa chegar a todas as modalidades e em todas as escolas de 
maneira eficaz e com qualidade. Todos, professor, escola, coordenador, gerente, técnico 
e aluno, juntos e contribuindo para que isso ocorra da melhor forma, é muito gratificante 
ver o empenho de todos e o bom resultado disso”, comenta o gestor. 

“Repensar a questão das rotinas, tanto da escola, como do professor, do estudante e até 
mesmo da família em curto tempo foi o nosso maior desafio. Tudo aconteceu muito 
rápido, promover a aprendizagem e vencer nesse momento, fornecendo conteúdo que 
não sobrecarregasse professores, alunos e família. Se pensar em fornecer atividades 
tanto para quem tem acesso, como para quem não tem, sendo que as duas situações tem 
a mesma condição de aprendizagem, não foi tão simples. Mas quando apresentamos as 
orientações houve uma integração total da escola, todos aprendendo a utilizar a 
ferramenta, sem apresentar nenhuma objeção, fora também o apoio das famílias, onde 
vários vizinhos disponibilizaram senhas de internet para os alunos que não tinham 
condições de pagar. Então, foi um grande trabalho”, comemora a professora Marceli 
Cardoso, da Unidade Escolar Lima Rebelo, de São Miguel do Tapuio. 



 

 
Já a professora Rosimar Silva, gestora do Ceti Pedro Mendes Pessoa, de Beneditinos, 
disse que a metodologia a princípio foi um grande desafio. “As aulas remotas foram a 
melhor forma encontrada para estarmos próximos dos alunos, nesse momento de 
pandemia, para que eles não sejam prejudicados com a saúde e nem com a educação. 
Sentamos, pensamos juntos e buscamos as estratégias para nos adequarmos à nova 
metodologia, de acordo com o decreto da Seduc. Todos, sem exceção, estão engajados 
nas aulas, com horário para começar e terminar, obedecendo as 4 horas mínimas diárias. 
Pudemos até perceber após o desenrolar das atividades, uma ótima interação entre 
todos”, afirma a diretora. 

Após análise pela Unea e devolutiva para as GREs dos planos, as escolas que iniciaram 
o processo de aulas remotas desde o primeiro dia após decreto governamental tiveram 
até o dia 24 de abril para envio do plano. Conforme os planos foram chegando às GREs, 
elas enviavam de imediato às escolas, para que as mesmas pudessem fazer as correções 
ou adaptações necessárias. 

De acordo com a diretora da Unea, Maria José, os cronogramas foram alinhados com 
todas as modalidades e, após análise, enviados ao Conselho Estadual de Educação. “A 
pasta tem apoiado e assessorado todas as gerências regionais para o planejamento 
pedagógico das escolas. Nesse momento, as equipes de ensino estão na análise dos 
planos e acompanhando as aulas remotas, com o propósito de apoiar as GREs para que 
as mesmas possam ofertar um ótimo plano para os alunos e tenhamos um excelente 
resultado. Esse trabalho é realizado de maneira integrada para que essas aulas sejam 
realizadas da melhor forma. A nossa preocupação, além do processo de ensino e 
aprendizagem em si, é também de uma aproximação, uma mensagem de otimismo com 
esse novo contato com os alunos”, afirma a diretora. 



Foi o que ocorreu com a coordenadora Aurimar Rocha, do Ceti Pedro Mendes Pessoa. 
Ela disse que seus alunos entenderam que o ensino vai além da sala de aula. “Eles 
perceberam que eles e suas famílias são responsáveis pela otimização do seu próprio 
tempo, que eles têm uma oportunidade de não ficar inertes e tendo só notícias da 
pandemia, ficando preocupados em demasia, apesar de que a preocupação deve existir 
de qualquer forma, e estão tendo, além de tudo, a oportunidade de constituir novas 
habilidades de pesquisa e o reforço no compromisso familiar. Tenho recebido muitas 
ligações de pais de famílias perguntando como estão funcionando as aulas e pedindo a 
inclusão de seus números nos grupos dos alunos. Acredito que nós professores estamos 
rompendo paradigmas, vivendo com algo extremante novo, estamos tendo que buscar 
estratégias para interagir com os alunos, fizemos um plano eficaz, que teve a 
participação efetiva de todos, onde cada um deu o melhor de si e compartilhou o 
conhecimento, e, em consequência disso tudo, estamos ampliando a nossa visão de 
como é realmente mediar o conhecimento e entender a nossa mensagem via 
WhatsApp”, afirma Rocha. 

 

 


