
 
 
 
 

 
A Secretaria de Estado de Saúde divulgou o mais recente boletim epidemiológico sobre 
a pandemia do novo coronavírus no Piauí. O estado registrou nove óbitos em decorrência 
da Covid-19 nas últimas 24 horas e contabiliza agora 119 mortes pela doença.  
 
Os óbitos registrados são de residentes dos seguintes municípios: Campo Maior (homem, 
72 anos); Madeiro (mulher, 66 anos); Teresina (cinco mulheres: de 47 anos, 49 anos, 65 
anos, 73 anos e 84 anos, além de dois homens: de 16 anos e 76 anos). Todos os pacientes 
tinham comorbidades relacionadas como doença cardiovascular, obesidade ou 
hipertensão. Já o adolescente fazia tratamento para câncer de osteossarcoma.  
 
As cidades de Teresina (57), Parnaíba (5), Água Branca (5) e Picos (4) são as que mais 
registraram fatalidades em função da doença. Já os municípios de Barro Duro e Gilbués 



registraram casos positivos pela primeira vez, elevando para 141 a quantidade de 
municípios piauienses com casos de Covid-19. 
 
Dos 170 casos confirmados nesta segunda-feira, 84 são homens e 86 são mulheres com 
idades entre 1 ano e 82 anos. A maior de taxa de contaminação é entre pessoas na faixa 
etária de 30 a 39 anos. 
 
O Piauí possui agora 3.720 casos positivos e 119 óbitos por Covid-19. 

 
Piauí alcança 52,9% de isolamento social na 
sexta (22) e fim de semana 
 

 

O Piauí conseguiu alcançar, nos dias 22, 23 e 24 de maio, o índice de, aproximadamente, 
52,9% de isolamento domiciliar. O resultado se deve à antecipação, em Teresina, do 
feriado da Imaculada Conceição, do dia 8 de dezembro para a sexta-feira (22) e ao decreto 
estadual com medidas mais rígidas para esses três dias. 

O governador Wellington Dias comemorou mais uma vez o resultado. “Agradeço ao 
prefeito Firmino Filho e à Câmara Municipal de Teresina, além de todos os municípios 
do Piauí, e, de modo especial, ao povo do nosso estado, que compreendendo esse 
momento, fez a sua parte. Esse nível de isolamento faz refrear o crescimento do vírus no 
Piauí, o que significa menos pessoas adoecendo e menos impacto na nossa rede de saúde. 
Vamos seguir juntos nesse caminho para não perder tudo aquilo que trabalhamos 
arduamente para conseguir. Fiquem em casa!”, disse o gestor. 



O Piauí registrou, até este domingo (24), 3.550 casos confirmados de Covid-19 e 110 
óbitos. No sistema de saúde, 39% dos leitos clínicos e 61% dos leitos de UTI estão 
ocupados. Dos 224 municípios, 139 possuem casos confirmados; e 43 têm casos 
confirmados e óbitos. 

 

Seduc traça estratégia para cuidado 
socioemocional de alunos 
Com o intuito de traçar estratégias para o cuidado socioemocional de alunos e professores, 
a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) realizou, na sexta-feira (22), uma reunião 
com gerentes regionais e equipes multiprofissionais, compostas por psicólogos e 
assistentes sociais da rede. O encontro ocorreu de forma virtual, por videoconferência, e 
contou com 115 participantes. 

 

Participaram da reunião o secretário de Estado da Educação, Ellen Gera; o 
superintendente de ensino, José Barros Sobrinho, atualmente coordenador da Comissão 
de Enfrentamento às Situações de Violência Escolar. 

No encontro, os participantes acompanharam as ações educativas remotas que estão sendo 
articuladas para o cuidado socioemocional e aprendizagem dos estudantes e profissionais 
da rede, expostas pela diretora da Unidade de Gestão e Inspeção Escolar (Ugie), 
professora Ana Rejane, e sobre o Projeto Minuto Pela Vida, explanado pela gerente de 
Inclusão e Diversidade, professora Luiza Solano, dentre outros assuntos abordados. 

“As equipes puderam falar sobre o trabalho realizado e os desafios enfrentados devido à 
pandemia da Covid-19. Como encaminhamentos da reunião, foram articuladas ações 
continuadas de assistência a toda comunidade escolar”, destaca Ana Rejane. 



Ellen Gera reforça que a Seduc retomou às atividades para cuidar do lado cognitivo dos 
estudantes, evitando o retrocesso de aprendizagem e garantindo o vínculo escola-
estudante. 

“Outro lado muito importante dessa retomada é cuidar dos fatores socioemocionais que 
envolvem os alunos, que nesse momento estão em casa, com dúvidas, ociosos e reclusos. 
Nos preocupamos para que no momento da retomada seja muito menor o prejuízo que 
seria se estivéssemos com distanciamento total da nossa comunidade estudantil  e com os 
profissionais de educação”, afirma o secretário. 

Esse cuidado já era uma pauta prioritária da Seduc antes da pandemia, cuidar não só dos 
estudantes, mas dos profissionais da educação e das famílias que compõe a comunidade 
escolar, que também sofre nesse momento.  Para isso, foi criado em 2019 a Comissão 
Estadual de Enfrentamento às Situações de Violência Escolar. 

 
 


