
 

 

 

 

 

 

 

 
O Piauí chega a 16227  casos e 534 mortes  por Covid-19 nesta terça-feira, 23. Os números foram 
atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado. Os municípios que registraram mortes 
são Barras, Campo Largo, Demerval Lobão, Elesbão Veloso, Parnaíba, Sebastião Barros e 
Teresina. Ao todo, 73 municípios piauienses já registraram mortes. 
 
Entre os pacientes que não resistiram aos sintomas da doença estão sete pessoas do sexo 
masculino e dez do sexo feminino. Os homens são naturais Campo Largo do Piauí (73 anos) e 
Teresina (32, 46, 56, 63, 67 e 69 anos). 
 



E as mulheres são de Barras ( 75 e 78 anos), Demerval Lobão (81 anos), Elesbão Veloso (73 anos), 
Parnaíba (82 anos), Sebastião Barros (60 anos) e Teresina ( 52, 69, 76 e 82 anos). Todas as vítimas 
possuíam comorbidades. 
 
Barra D’ Alcantara e Sebastião Barros entraram na lista de municípios com os primeiros casos 
confirmados do novo coronavírus. Agora, são 197 cidades que possuem casos registrados, o que 
representa 87,95% do território piauiense. 
O número de internações continua a subir.  
 
Dos 958 casos registrados hoje, 443 são homens e 515 mulheres com idades entre dois meses e 
96 anos. 
 
No total, o Piauí possui 16227 casos confirmados e 534 mortes pela Covid-19.  
 
São 824 pacientes internadas, sendo 506 pacientes em leitos clínicos, 300 em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) e 18 em leitos de estabilização. As altas acumuladas são 894 e as altas 
do dia, 33. 

 
Produtos da agricultura familiar serão 
comercializados pelo Piauí Delivery 

 

Os produtos da agricultura familiar agora podem ser adquiridos por meio do Piauí 
Delivery. O aplicativo lançado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Econômico (SDE), está disponível em 10 municípios do Piauí e em 
breve também contará com os mais variados produtos da agricultura familiar. 



O objetivo principal é estimular o comércio do estado nesse momento desafiador, por 
meio da compra e venda de produtos. A plataforma permite que os consumidores façam 
compras pela internet e recebam os produtos em casa. 

Liz Elizabeth Meireles, diretora de Agricultura Familiar da SAF, destacou que já estão 
sendo realizados os cadastros dos agricultores e que, em breve, os produtos estarão 
disponíveis na plataforma. “Estamos mobilizando os empreendimentos nos municípios e 
realizando os cadastros. Nesse primeiro momento serão feitos apenas nos 10 municípios 
que já estão disponíveis na plataforma. Entre os produtos que serão oferecidos estão o 
milho verde, feijão verde, coentro, cheiro verde, incluindo também bolo de macaxeira e 
artesanato. A expectativa é, em breve, ter os produtos da agricultura familiar sendo 
comercializados pelo aplicativo”, ressaltou a diretora. 

O secretário de Estado da Agricultura Familiar, Herbert Buenos Aires, ressaltou a 
importância da iniciativa. “Essa ação visa a fortalecer a renda dos agricultores familiares 
e divulgar as comunidades que vendem produtos e entregam diretamente para o 
consumidor final”, destaca o gestor. 

O aplicativo 

O Piauí Delivery é uma parceria entre o Governo do Piauí, Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas do Piauí (FCDL) e Sebrae. A ideia é que o programa fique disponível 
por cinco meses, podendo continuar existindo se o resultado for satisfatório para os 
lojistas e clientes. Será mais uma opção de vendas para o comércio do Piauí. 

O aplicativo está disponível para baixar no site: piauidelivery.com e nas lojas Apple Store 
e Google Play, para os sistemas iOS e Android. A ferramenta oferece mais de 26 tipos de 
serviços diferentes. 

 

Governador discute retomada da economia 
com representantes do Sesi e Sebrae 
O governador Wellington Dias discutiu a retomada da economia em reunião, nesta terça-
feira (23), por videoconferência, com representantes do Serviço Social da Indústria (Sesi) 
e do Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas do Piauí (Sebrae-PI). O chefe do 
Executivo piauiense pretende prosseguir com o Pacto Pela Retomada Organizada – Pro 
Piauí, que adota protocolos para a flexibilização das atividades econômicas. 

Embora a sétima rodada da pesquisa realizada pelo Instituto Amostragem sobre a 
propagação do novo coronavírus no Piauí, apresentada nessa segunda-feira (22), tenha 
mostrado aumento na taxa de transmissibilidade, o governador justifica a decisão do 
prosseguimento de retomada à estabilização da ocupação de leitos de UTIs. 

“Apesar do ritmo de ocupação de leitos de UTIs ainda ser alto, esse crescimento vem 
caindo bastante, então estamos caminhando para uma estabilização. Minha posição é de 
continuar nessa linha de flexibilização gradativa, avaliando sempre os efeitos na rede 
hospitalar, pois é preferível sair de forma organizada, com protocolos, do que uma saída 

http://piauidelivery.com/


desorganizada, ou seja, é melhor ter um protocolo a cumprir do que protocolo nenhum”, 
afirmou Wellington. 

 

Delano Rocha, diretor técnico do Sebrae, destacou a importância da discussão sobre a 
retomada econômica, seguindo todas as orientações, para estimular os empreendedores e 
trabalhadores. “É importante esse alinhamento, bem como a previsibilidade de datas para 
que o empreendedor consiga se preparar para receber seu colaborador e atender seu 
cliente de forma correta. A partir de julho, vai ficar uma situação insustentável, o impacto 
econômico já está sendo enorme, então essa perspectiva de retomada é muito importante 
para o seguimento econômico-social do estado como um todo. Portanto, é essencial uma 
mensagem do governo para que as pessoas comecem a ter a esperança de que tem 
condições de salvar o que pode estar desgastado, a economia precisa muito desses 
estímulo”, disse o empresário. 

Foi proposto, na reunião, que seja realizada uma discussão com diversos representantes, 
para que a responsabilidade da tomada de decisão seja dividida e que seja discutido sobre 
quais segmentos poderão entrar na próxima etapa da flexibilização. “Isso irá encorajar a 
uma saída responsável, além de ofertar uma perspectiva de retomada, de esperança no 
retorno da economia e que possamos, em conjunto, tomar a decisão mais assertiva. Não 
adianta liberar um segmento se outro segmento conectado ao primeiro estiver fechado, a 
economia não gira dessa forma”, ressaltou o governador. 

O objetivo do Pro Piauí é preparar o ambiente para a retomada organizada e segura das 
atividades, minimizando o risco de contaminação e propagação do novo coronavírus no 
estado. 



Prazo do Censo Escolar 2020 é estendido até 
agosto 

 
Os representantes das escolas públicas e privadas da educação básica do país terão mais 
dois meses para acessar o Sistema Educacenso para o início da coleta dos dados do Censo 
Escolar 2020. O prazo foi ampliado por considerar a suspensão das atividades escolares 
impostas pela pandemia da Covid-19 e o Educacenso ficará disponível para a declaração 
das informações até 21 de agosto. 

A execução do Censo Escolar cumpre a Lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), pois os 
dados do censo orientam os repasses do fundo para municípios e unidades da federação. 
Além disso, a distribuição de recursos para merenda, livros didáticos e transporte escolar, 
por exemplo, é determinada pelas informações consolidadas na pesquisa estatística. 

Os dados coletados pelo Censo Escolar 2020 contribuirão, ainda, para o cálculo de um 
conjunto amplo de indicadores que possibilitem a compreensão da situação educacional 
no Brasil, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (ldeb), as taxas de 
rendimento e de fluxo escolar, a distorção idade-série, entre outros, que inclusive são 
referência para as metas do Plano Nacional da Educação (PNE). A pesquisa é coordenada 
pelo Inep e realizada, anualmente, em regime de colaboração com as secretarias estaduais 
e municipais de Educação, com a participação de todas as escolas públicas e privadas do 
país. 

O coordenador do Censo Escolar 2020 no Piauí, Jorge Melo, destaca que até o momento 
foram registradas cerca de 120 mil das 900 mil matrículas esperadas para o Piauí. “Essas 
matrículas já registradas no sistema Educacenso não incluem as da rede estadual e da rede 



municipal de Teresina, que serão migradas até o fim de junho para o sistema, com sua 
conclusão. Mesmo com a pandemia, consideramos satisfatório o andamento do Censo 
Escolar 2020 no Piauí”, completa Melo. 

Em virtude das medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, os dados do Censo 
Escolar 2020 têm como referência o dia 11 de março. 

Informações: (86) 999483112, 999347138, 981281962 e 999221368 

E-mail: educacensopi@gmail.com 

 

 


