
 
 
 
 

 
 
No boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, desta quinta-feira (11) 
sobre a Covid-19, foram registradas mais 18 mortes pela doença nas últimas 24 horas. 
Com isso, o Piauí totaliza 317 mortes relacionadas ao novo coronavírus.   
 
Entre os pacientes que faleceram foram oito pessoas do sexo feminino de 72 anos (Água 
Branca), 90 anos (Cajueiro da Praia), 65 e 88 anos (Parnaíba), 20, 70, 75 e 77 anos 
(Teresina).  
 
Os do sexo masculino somaram 10 óbitos nos seguintes municípios:  56 anos (Barro 
Duro), 73 e 78 anos (Parnaíba), 40 anos (Picos) e 26, 49, 68, 69, 84 e 89 anos (Teresina).  



  
As mulheres de 20 anos e 72 anos de Teresina e a de 77 anos de Água Branca não tinham 
comorbidades. Entre os homens apenas os de 49 anos e 69 anos de Teresina não possuíam 
doenças relacionadas. 
  
A Sesapi também confirmou 514 novos casos da Covid-19 no Piauí. São 232 homens e 
282 mulheres, com idades que variam entre 1 a 89 anos. As mulheres representam 48,1% 
das pessoas com o novo coronavírus no estado e os homens 51,9%. Em relação aos óbitos, 
66,1% das vítimas são do sexo masculino e 36,9% do feminino. 
  
No momento, 235 pessoas necessitam do uso de respiradores no estado. São 225 em leitos 
de UTI e 10 em leitos de estabilização. E outras 386 pessoas estão internadas em leitos 
clínicos nas unidades de saúde da capital e interior. 
  
O boletim desta quinta (11), registra ainda 10 pacientes recuperados da Covid-19, 
totalizando 651 o número de pessoas que tiveram alta hospitalar. A maioria dos casos 
positivos apresenta sintomas leves e o paciente fica em isolamento domiciliar. 
  
Agricolandia e Palmeira do Piauí registraram os primeiros casos do novo coronavírus, 
somando 179 a quantidade de municípios atingidos pela pandemia, o que representa 
79,9% dos municípios com casos. 
  
O Piauí possui 9337 casos confirmados de Covid-19 e 317 óbitos em decorrência da 
doença. 
  
A Secretaria de Saúde reforça a necessidade de seguir as normas de etiqueta respiratória 
e higiene como lavar as mãos por pelo menos 20 segundos constantemente; usar máscara 
ao sair de casa; ao tossir ou espirrar leve o rosto até a parte interna do cotovelo; evitar 
tocar nariz, olhos e boca; manter distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas e 
limpar as superfícies com álcool a 70 %. 

 
Sesapi inicia sexta pesquisa sobre taxa de 
transmissão do coronavírus no Piauí 
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), em parceria com o Instituto Piauiense de 
Opinião Pública (Amostragem), vai iniciar a 6ª rodada da pesquisa com testes rápidos 
para identificar a taxa de transmissão do novo coronavírus entre a população piauiense. 
Ao todo, serão percorridos 11 municípios, entre os dias 10 e 13 de junho. 

Na 5ª e mais recente rodada, realizada de 30 de maio a 2 de junho, a pesquisa constatou 
que a taxa de transmissão do novo vírus era de 0.9. Ou seja, dez pessoas infectadas 
transmitiam para outras nove. É um resultado positivo, mostrando uma tendência de 
queda constante na transmissão desde a segunda pesquisa, realizada de 6 a 9 maio, que 
apontava um índice de 4.5. 



A 6ª rodada tem como objetivo saber se o índice permanece o mesmo ou sofreu alguma 
alteração. A meta é alcançar 4.000 entrevistados nas cidades de Teresina, Parnaíba, 
Piripiri, Campo Maior, Oeiras, Floriano, Picos, Valença, São Raimundo Nonato, Corrente 
e Uruçuí. Os pesquisadores irão abordar as pessoas em suas casas, que serão escolhidas 
por sorteio. Em seguida, um morador da casa será sorteado para se submeter ao teste 
rápido. Caso tenha resultado positivo, a pessoa mais próxima à infectada também será 
testada. 

A equipe do Instituto Amostragem é formada por um pesquisador e um enfermeiro. “O 
profissional de Saúde vai com todos os equipamentos de proteção, como máscara, face 
shield (protetor facial), luva e roupa especial, conforme orienta a Organização Mundial 
de Saúde (OMS). Com uma perfuração no dedo, o exame dá o resultado em 15 minutos”, 
explica Batista Teles, diretor do Instituto Amostragem. 

As equipes de pesquisa estarão devidamente identificadas com crachá e carro 
caracterizado. As visitas ocorrem entre 7h30 e 18h30. Os pesquisadores pedem aos 
entrevistados informações sobre doenças pré-existentes, sintomas eventualmente 
apresentados, contatos com pessoas ou familiares que viajaram e comportamento quanto 
ao isolamento social. A orientação é para que o pesquisador evite adentrar a residência e 
mantenha a distância mínima de um metro do entrevistado. 

Batista Teles pede que a população colabore com a equipe, atenda os pesquisadores e faça 
o teste. A Secretaria de Saúde já enviou ofício às autoridades de cada município 
informando sobre a realização do estudo. 

Vigilância Sanitária elabora 23 protocolos 
específicos para flexibilização das atividades 
no Piauí 
O Piauí gradativamente retomará suas atividades econômicas após os decretos de 
isolamento social publicados pelo Governo do Estado, como medidas preventivas de 
controle da disseminação do novo Coronavírus. Para que a retomada seja realizada de 
maneira mais segura e eficaz para a população, a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí 
(Sesapi), por meio da Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado (Divisa) e com apoio 
da Gerência de Vigilância Sanitária de Teresina (Gevisa), tem elaborado protocolo geral 
e específicos, de acordo com as áreas de atuação de cada empresa. 

Todas as recomendações sanitárias dos protocolos em construção estão sendo 
acompanhadas pelo comitê do Pacto de Retomada Organizada (Pro Piauí), coordenado 
pela Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan). Os protocolos contêm determinações 
e orientações específicas que devem ser seguidas pelos empregadores, trabalhadores, 
clientes e sociedade em geral. 

A flexibilização no Piauí iniciará nos próximos dias com a liberação para funcionamento 
de três setores da economia (construção civil, serviços médicos e setor automobilístico). 
A retomada gradual de outros serviços aguarda as definições do Comitê Operações 
Emergenciais do Piauí (COE). “Vamos preparar cada segmento, de tal forma que, até o 



fim desta semana, tenhamos esta tarefa finalizada, para que haja a definição da liberação 
do funcionamento desses setores”, afirmou o secretário de Estado do Planejamento, 
Antônio Neto. 

Para que a flexibilização aconteça, é preciso levar em consideração os riscos 
epidemiológicos e alguns critérios, como a quantidade de leitos ocupados nos serviços de 
saúde, o número de leitos suficientes para os atendimentos, a necessidade de testes rápidos 
e a avaliação da exposição dos trabalhadores. 

Ao todo, a Divisa elaborou até o momento 23 protocolos, destinados aos setores da 
construção civil, indústria de transformação de materiais de construção, setor 
automobilístico (segmento comércio e reparação de veículos automotores), indústria de 
transformação de máquinas e equipamentos, transporte de passageiros, consultórios e/ou 
clínicas médicas, serviços odontológicos, serviços de fisioterapia, psicologia, 
fonoaudiologia, nutrição, radiodiagnostico, laboratórios, clínicas e consultórios 
veterinários, pet shop, serviços de assistência social, farmácias e drogarias, indústria de 
transformação têxtil, comércio atacadista e varejista, restaurantes, igrejas e templos e 
agropecuário. 

“Nós já temos dez protocolos definidos e o restante está sendo finalizado com a 
contribuição das empresas, dos trabalhadores, conselhos de classe, Ministério Público, 
Superintendência Regional do Trabalho, enfim, nós estamos ouvindo os diversos 
segmentos para a construção dos protocolos”, explicou a diretora da Vigilância Sanitária 
do Estado, Tatiana Chaves. 

A Vigilância Sanitária vai acompanhar o cumprimento das recomendações, dentre elas, a 
elaboração do Plano de Segurança Sanitária e Contenção da Covid-19 que as empresas 
terão que construir. “Nós vamos treinar, colaborar e orientar as empresas na construção 
de todas as medidas para que elas sejam realizadas efetivamente”, destacou Tatiana 
Chaves. 

O Protocolo oferece dois tipos de modelos para a construção dos Planos, sendo o plano 
ampliado, para aquelas empresas com 20 ou mais trabalhadores e o plano simplificado, 
para as empresas com até 19 funcionários. “Posteriormente, as empresas terão que nos 
mostrar através de suas evidências que as recomendações dos protocolos estão sendo 
cumpridas”, destacou a diretora da Divisa. 

A construção de todos os protocolos específicos segue os critérios definidos pelos comitês 
de operações emergenciais, através dos riscos epidemiológicos de 70% das empresas e o 
risco econômico de 30%, analisado pela Seplan. 

 

Rede estadual de ensino já conta com 100% 
das escolas com aulas remotas 
O ensino remoto se tornou a melhor opção para as instituições de ensino darem 
continuidade às aulas, por conta do isolamento social recomendado pelos órgãos de saúde 
pública e Estado diante da pandemia do novo coronavírus, que levou à suspensão 



temporária das aulas. Com o intuito de manter as atividades e disciplinas, a Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc) recorreu a plataformas virtuais, em um modelo de ensino a 
distância. 

Sabendo que a aula remota não é uma modalidade de ensino, e sim uma solução rápida e 
acessível para muitas instituições, e devido à medida preventiva contra a disseminação da 
Covid-19, a Seduc adotou o modelo como regime especial de aulas, durante a vigência 
do decreto emergencial que as suspende no ambiente escolar, com a elaboração de um 
plano de ação pedagógica que apresentou vários resultados positivos. 

A mudança, que levou as aulas presenciais para um ambiente virtual, levantou muitas 
dúvidas, que rapidamente foram solucionadas. As escolas tiveram total autonomia para 
planejar e implementar novas estratégias de acordo com as especificidades. 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. 

 

Desde 2012 a secretaria oferta o Programa de Educação com Mediação Tecnológica, o 
sistema que mescla transmissão de aulas via satélite e interatividade em tempo real entre 
professores (no estúdio) e alunos (nas salas de aulas espalhadas por todo o Piauí com um 
profissional de ensino), permitindo uma mediação interativa que vem revolucionando a 
educação no estado desde então. 

Plano de ação especifico 

As escolas que não ofertam mediação, criaram seus planos de ação, baseados nas 
diretrizes do documento da secretaria, pensando quais ferramentas têm melhor condição 
de uso. A escola, por sua vez, pensou estratégias, utilizando outras ferramentas de sala de 
aula, como, por exemplo, aplicativos de videoconferência e recursos de pesquisa. As 



unidades tiveram prazos e data limite para concluir a análise e devolutiva, conforme 
cronograma proposto. 

“Esse processo superou as expectativas em todos os sentidos, todas as escolas 
responderam a contento. Muito impressionante as formas adotadas para o atendimento 
aos nossos alunos. 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 e as aulas remotas estão dando certo. Seja por rádio, material gráfico, 
telefones celulares, enfim, todos unidos em prol da educação”, afirma a diretora da EJA, 
Conceição Andrade. 

 

A diretora da Unidade de Ensino e Aprendizagem da Seduc, Maria José Mendes Neta, 
conta que todas as escolas elaboraram um plano de ação especifico. “As unidades estão 
executando seus planos com videoaulas, tira dúvidas, exercícios e chats de discussão, 
lives entre professores e alunos, via WhatsApp, e-mail, para que o estudante possa 
acompanhar seus estudos. Atualmente, todas as escolas da rede estadual de ensino, em 
todas as modalidades, estão atendendo aos alunos com as aulas remotas”, afirma Maria 
José. 

A diretora salientou que duas escolas não estão fazendo o uso das aulas porque uma está 
em processo de fechamento e a outra atende a alunos que necessitam de atendimento 
especial. 



 

Para a professora Marceli Cardoso, da Unidade Escolar Lima Rebelo, de São Miguel do 
Tapuio, repensar a questão das rotinas, tanto da escola, como do professor, do estudante 
e até mesmo da família em curto tempo, foi o 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 têm 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 docente. 

O secretário de Estado da Educação, Ellen Gera, afirma que 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 trabalho dos professores, que estão se desdobrando para 
encontrar as melhores soluções de adaptação a essa nova realidade, foi de extrema 
importância. Trabalhamos para que a educação não pare e continue chegando a todas as 
modalidades e em todas as escolas de maneira eficaz e com qualidade. Todos, professor, 
escola, coordenador, gerente, técnico e aluno, juntos, contribuindo para que isso aconteça 
da melhor forma. É muito gratificante ver o empenho de todos e o bom resultado disso”, 
comenta o gestor. 

 



 

 

 

De acordo com Viviane Carvalhedo, diretora da Unidade de Mediação Tecnológica da 
Seduc, o ensino remoto chegou pela necessidade e em razão da situação de emergência 
em saúde pública, mas o estado do Piauí possui um centro de mídias à disposição da 
sociedade piauiense que redefiniu o formato de transmissão para chegar na casa do 



estudante, e procura aprimorar sua oferta e ferramentas constantemente para atender a 
demanda do estudantes e das escolas. 

 

“Desde que iniciaram as atividades remotas já foram realizadas seis lives do Pré-Enem 
Seduc com cerca de 3.200 acessos ao vivo. As visualizações dos links gravados já 
passaram de 34 mil. São 228 aulas disponíveis na plataforma do Canal Educação para o 
Ensino Fundamental, 1.041 aulas de Ensino Médio, 462 aulas dos cursos técnicos e 552 
aulas de EJA, além de material impresso para 53 mil alunos que não têm acesso à internet. 
A Educação não para,” afirma a diretora. 



 

Sexta edição do Pré-Enem Seduc Live 

Formações 

Criado pela Unidade Técnica do Chão da Escola (Utece), na plataforma YouTube, o canal 
de vídeos, Formação no Chão da Escola é uma nova ferramenta para ampliação do 
conteúdo a ser dado em sala de aula de forma simples e envolvendo os alunos, 
promovendo formação continuada remota dos atores educacionais nos mais diversos 
segmentos, além de trazer vídeos educativos com variados temas. A programação terá 
como público-alvo a comunidade escolar, com o conteúdo voltado aos professores, 
coordenadores de ensino e das Gerências Regionais de Educação (GREs) no Chão da 
Escola. 

O programa Mais Educação que objetiva fortalecer as habilidades e competências dos 
alunos da rede pública estadual de ensino, por meio de oficinas com formações destinadas 
aos professores, também está realizando formações, transmitidas pelo Canal Educação, 
as mesmas são realizadas às segundas-feiras, no horário das 16 horas. 

Por conta do momento de pandemia, o programa sofreu uma reestilização para o formato 
via mediação tecnológica. As formações buscam, por meio da estratégia de multiplicação 
e homologia de processos, replicarem o trabalho referenciado de professores das regionais 
de educação para os demais profissionais da rede por meio da mediação tecnológica. 

As oficinas são realizadas toda semana, via mediação tecnológica, com transmissão ao 
vivo e na sequência os professores poderão ter acesso a todo o material trabalhado pelos 
formadores no site do Canal Educação. São sessões de uma hora, com orientações de 
estratégias pedagógicas aos professores como: homologia de processos, sala de aula 
invertida, metodologias ativas, estratégias para aulas remotas e avaliação. Já foram três 



sessões ao vivo e até a última segunda, cerca de 1.700 professores estavam ao vivo 
durante as três sessões com mais de 18 mil visualizações. 

 

 


