
 
 
 
 

 
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou no boletim epidemiológico desta terça-feira (9), que 
o Piauí registrou 18 óbitos pelo novo coronavírus em um prazo de 24 horas e contabiliza agora 
283 mortes pela doença. As vítimas são 10 pacientes do sexo masculino e oito do sexo feminino.  
 
Foram oito mulheres com idades de 77 anos e 75 anos (Barras); 45 anos (Pio IX); 51, 65, 75, 84 
e 91 anos (Teresina). Apenas uma das mulheres (65 anos) não tinha comorbidades.  
 



E os  homens de 75 anos (Barras); 74 anos (Campo Maior); 66, 68 e 83 anos (Parnaíba); 31 anos 
(Sigefredo Pacheco); 70, 72, 80 e 88 anos (Teresina). Todos tinham doenças relacionadas. 
 
Dos 432 casos confirmados no boletim de hoje, 216 são homens e 216 são mulheres com idades 
que variam entre quatro meses e 95 anos. 
 
Patos do Piauí, Prata do Piauí e Santo Antônio dos Milagres registraram os primeiros casos do 
novo coronavírus. Agora, são 174  municípios atingidos pela pandemia. O que representa que 
77,8% das cidades possuem um ou mais casos da doença.  
 
O Piauí possui 8359 casos confirmados e 283  mortes por Covid-19. 

 
Pacientes do Hospital de Campanha 
Estadual podem receber visitas agendadas 

 
A Covid-19 é uma doença que exige o isolamento físico para evitar o contágio de outras 
pessoas, mas isso não quer dizer que os pacientes do Hospital de Campanha Estadual 
(HCE) estejam isolados do amor e carinho de suas famílias. Com a ajuda da tecnologia, 
os pacientes estão recebendo a visita de seus familiares por meio de videochamadas. 

Para agendar uma visita, o familiar deve ligar para o HCE pelo número (86) 3301-7591 e 
marcar o horário que melhor se adequar com a sua disponibilidade e a do hospital.  “As 
visitas ocorrem por meio do contato telefônico por agendamento de segunda-feira a 



domingo, sendo que cada visita tem duas pessoas por paciente. O objetivo é oferecer 
qualidade no atendimento ao usuário e seus familiares quando estiverem sob os cuidados 
da instituição hospitalar”, informou a assistente social Jacynilza Coelho. 

Os visitantes acessam o hospital por uma entrada exclusiva e são direcionados ao local 
preparado para a realização das videochamadas no Ginásio Verdão, onde são acolhidos 
pela equipe de psicólogos e assistentes sociais, fortalecendo os vínculos e trabalhando as 
implicações emocionais do adoecimento. “Por dever ético, humano e pelo senso de 
coletividade, também cabe a nós o ato de cuidar. Precisamos tratar da saúde emocional 
dos pacientes, de seus familiares e das equipes clínicas que estão na linha de frente. Somos 
todos cuidadores”, ressaltou Juliana Mororó, psicóloga do Hospital de Campanha 
Estadual. 

Enquanto os visitantes estão nas cabines, os pacientes que se encontram no hospital 
fazendo uso de tablets. Os equipamentos eletrônicos e a rede Wi-Fi Piauí Conect foram 
disponibilizados pela Piauí Conectado, empresa parceira do Governo do Piauí. As visitas 
podem ocorrer de segunda-feira a sexta-feira pela manhã das 9h às 11h e pela tarde das 
15h às 17h. Já no sábado e domingo as visitas ocorrem das 8h às 10h. 

 

Hospital de Campanha Estadual   

 
O Hospital de Campanha Estadual (HCE) foi criado em caráter emergencial no Ginásio 
Verdão para tratar pacientes com Covid-19 de baixa e média complexidade. A unidade 
hospitalar tem a capacidade de receber 103 pacientes, sendo 90 leitos clínicos e 13 leitos 
de estabilização. 

O HCE não é um portal de portas abertas e recebe pacientes através do sistema de 
regulação do Estado, transferidos de outras unidades de saúde. Ao chegar ao hospital, os 
pacientes são submetidos a uma triagem, onde é decidido se o paciente irá retornar para 
casa e será acompanhado remotamente pela equipe de enfermagem, ou se será internado 
no leito clínico ou de estabilização. 

A unidade de saúde é administrada através de uma parceria entre a Fundação Cultural e 
de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação (Fadex), Universidade Federal do 
Piauí (UFPI) e Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi). Além de tratar pacientes 
com Coronavírus, o HCE é um polo de pesquisa em diversas áreas do conhecimento. 



Piauí recebe R$ 208 milhões da primeira 
parcela do auxílio emergencial da Covid-19 

 
Os estados e municípios de todo o país receberam, nesta terça-feira (9), R$ 15,036 bilhões 
referentes à primeira parcela dos R$ 60 bilhões do auxílio emergencial para combate à 
crise da Covid-19, de que trata a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020. A 
transferência foi feita pela Secretaria do Tesouro Nacional para as contas dos entes no 
Banco do Brasil. 

O Piauí recebeu R$ 208 milhões, sendo R$ 128 milhões para o Governo do Estado e R$ 
79 milhões para dividir entre os 224 municípios. Dos recursos transferidos para o estado, 
R$ 100,202 milhões são para aplicação livre e R$ 28,344 para ações específicas de saúde 
e assistência social. Entre os municípios, a maior fatia coube a Teresina – R$ 21,060 
milhões, sendo R$ 17.928.972,03 milhões para aplicação livre e R$ 3,131 milhões para a 
saúde. 

O dinheiro é uma compensação das perdas de arrecadação decorrentes da crise sanitária 
e deve ser aplicado em ações de prevenção e combate ao novo coronavírus, conforme 
prevê o Programa Nacional de Enfrentamento à Covid-19, aprovado no início de maio 
pelo Congresso Nacional, depois de ampla articulação dos secretários de Fazenda e 
governadores estaduais. 

O secretário de Fazenda do Piauí e presidente do Comitê Nacional de Secretários de 
Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), 
Rafael Fonteles, explicou que os recursos do auxílio emergencial, no total de R$ 60 
bilhões, serão pagos em quatro parcelas – a segunda, terceira e quarta parcelas sairão nos 
dias 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro, respectivamente. 



Segundo Rafael, embora essenciais para mitigar a crise por que passam estados e 
municípios, os recursos são insuficientes para compensar as perdas de arrecadação e para 
cobrir as despesas adicionais com a Covid-19, visto que a queda nas receitas tributárias 
se revelaram maiores do que as estimativas iniciais. Os estados vão articular novas 
medidas de auxílio financeiro. 

 
Seduc realiza 8ª revisão Pré-Enem Live no 
próximo domingo (14) 

 

 Após o sucesso da 7ª revisão Pré-Enem Live, realizada no último domingo (7), a 
Secretaria de Estado da Educação (Seduc) dará continuidade ao projeto com a 8ª revisão, 
no próximo domingo (14), das 8h às 12h30. Neste ano, as aulas com conteúdos 
preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontecem 
exclusivamente on-line, obedecendo recomendações de isolamento social devido à 
pandemia da Covid-19. 

O estudante poderá acompanhar as aulas pela TV Antares, pela plataforma do Canal 
Educação, no YouTube e pelas redes sociais da Seduc Piauí. A oitava revisão contempla 
as disciplinas de História, com o professor Victor Marcelo, Linguagens, com a professora 
Flávia Lêda, Matemática, com o professor Andrey Filho e Redação, com o professor 
Francisco Rufino. 

Hildalene Pinheiro, uma das coordenadoras do Pré-Enem, revela que a Live está na sua 
8ª edição e com uma pegada nova, a transmissão pelo Facebook do Canal Educação, além 
dos veículos que já usados. “O Pré-Enem Live está sempre se ajustando às necessidades 
de seu público, jovem e ansioso por conhecimento. Por isso o programa conta com além 
das aulas “TOPS” dos professores mais badalados de Teresina, temos a interação entre 



professor/aluno através do quadro “Bora-Papear”, que é um sucesso, e ainda as dicas de 
livros, de cinema e a abordagem de temas transversais no “bora-louvar”. Assistir ao Pré-
Enem Live é multiplicar o conhecimento de mundo e enriquecer ainda mais o repertório 
sócio cultural de nossos estudantes e isso é muito valioso, torna esse Projeto diferenciado 
dos demais. Endossando o número crescente de aprovações no Enem ao longo de sua 
existência”, observa a coordenadora. 

Para acompanhar as aulas, a equipe do Pré-Enem Seduc disponibiliza todo o conteúdo de 
forma digitalizada no site https://preenem.seduc.pi.gov.br/. Os estudantes ainda têm à 
disposição o aplicativo do Pré-Enem Seduc, plataforma digital em que podem enviar sua 
redação para correção online, resolver questões e tirar dúvidas. Por meio do aplicativo, 
os alunos também podem acessar videoaulas, questões comentadas e material didático. 

 Incentivo à leitura 

Na 7ª edição da Revisão Pré-Enem Live, foi realizado um reforço no incentivo à leitura 
pela professora de Literatura, Marília Ferreira. Já na 8ª revisão, para dar continuidade a 
essa mobilização a Seduc realizará sorteio de livros da literatura piauiense para os 
estudantes que estiverem acompanhando a live. “O estudante deve organizar o seu tempo 
e dedicar um momento para a leitura. Para uma leitura mais rápida, pode-se começar pelos 
contos de Machado de Assis, como A Cartomante, que aborda a problemática da violência 
contra a mulher. Tem a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que trabalha questões 
sociais como a miséria”, disse a professora. 

Em sua aula de Literatura, a professora enfatizou a importância da leitura não só para ter 
um bom desempenho nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, mas também para 
ampliar os conhecimentos de mundo e atualidades. 

 


