
 

 

 

 

 

 

 

 
O Piauí registrou 451  novos casos de pacientes infectados  e 27 mortes pelo novo 
coronavírus nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado 
da Saúde na noite deste sábado (20).  
 
Os óbitos mais recentes são de 16 homens e 11 mulheres. As vítimas do sexo masculino 
são de Batalha (76 anos), Barras ( 60 e 83 anos), Campo Maior ( 42 anos), Murici dos 
Portelas (84 anos),  Parnaíba ( 53, 75 e 81 anos) e Teresina ( 34, 63, 66, 73, 76, 79, 85 e 
91 anos). A vítima mais jovem (34 anos) não possuía comorbidades.  
 



As mulheres são de Aroazes (70 anos), Beneditinos ( 62 anos), Cajueiro da Praia (54 
anos), Esperantina ( 73 anos), Padre Marcos (55 anos) e Teresina ( 45,  46, 55, 66, 73 e 
84 anos).  As vítimas de 34 e 84 anos não possuíam doenças relacionadas. 
 
A Sesapi retífica que,  após investigação da vigilância epidemiológica do município, um 
óbito computado como de Cocal,  é na verdade de Bacabal (MA). O equívoco aconteceu 
porque na ficha do paciente constava endereço de parentes que moram na cidade 
piauiense, permanecendo Cocal com duas mortes confirmadas pelo novo coronavírus. 
 
Dos 451 casos positivos no boletim de hoje, 215 são homens e 236 são mulheres com 
idades que variam de um mês a 92 anos. 
 
Novo Oriente é o novo município a entrar na lista daqueles com casos confirmados do 
novo coronavírus. Agora, são 194 cidades atingidas pela pandemia, o que representa 
86,61% dos municípios piauienses.  
 
O Piauí possui  14 264 casos confirmados e 485  mortes por Covid-19. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 757  
ocupados, sendo 473 leitos clínicos, 268 UTIs e 16 de estabilização . As altas acumuladas 
são 821 e as altas do dia, 16. 

 
Polícia Militar fiscaliza cumprimento de 
decreto no fim de semana em todo o Piauí 
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O Governo do Piauí adotou medidas rígidas para este sábado (20) e domingo (21) em 
todo o estado para conter o avanço da Covid-19 e reduzir o índice de transmissibilidade. 
Um exemplo é a restrição de funcionamento de alguns setores da economia. A Polícia 
Militar do Piauí (PM-PI) está responsável pela fiscalização do cumprimento do decreto 
estadual que tem o objetivo de alcançar um índice de isolamento social de 55%. 

A PM-PI está realizando, durante todo o fim de semana, a operação “PM na Rua, Povo 
em Casa” em várias regiões da capital e do interior do estado, com o objetivo da 
preservação da ordem pública, além do policiamento ostensivo. Foram intensificadas 
ações nas barreiras sanitárias das rodovias e o patrulhamento das áreas comerciais. 
“Todos os batalhões da capital, principalmente o BPRone, BPRE e CIPTran estão atuando 
desde às 8h deste sábado e, no interior, os batalhões de Parnaíba, Picos, Floriano, São 
Raimundo Nonato, Uruçuí, Corrente, Bom Jesus, Piripiri e Oeiras. Estamos orientando a 
população a permanecer em casa durante esse período, bem como fiscalizando transportes 
de pessoas, funcionamento de estabelecimentos comerciais, festas clandestinas entre 
outros, tudo em consonância com os decretos em vigor”, disse o comandante-geral da 
PM, coronel Lindomar Castilho. 

São 40 locais de atuação, entre pontos de bloqueio do tipo barreiras e locais de 
patrulhamento em áreas comerciais, 53 viaturas e 162 policiais destinados 
exclusivamente para essa operação. “A Polícia Militar em conjunto com outros órgãos 
realizando a fiscalização, tanto na capital quando no interior do estado, objetivando o 
cumprimento do decreto. Concomitante a essa operação, a PM continua trabalhando e 
atendendo outras ocorrências”, ressaltou o comandante. 

Pela quinta vez, o Governo do Estado adota medidas mais rígidas aos fins de semana para 
evitar aglomeração de pessoas e o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. 
Desta vez, também com a suspensão do serviço e transporte intermunicipal. 

Segundo comandante, o descumprimento do decreto acarretará em crime de 
desobediência. “Aos que forem flagrados descumprindo o decreto serão lavrados Termos 
Circunstanciados de Ocorrência (TCO) por descumprimento de medida sanitária e por 
crime de desobediência, que será encaminhado ao juizado. Os policiais estão orientados 
nesse sentido”, afirmou. 

De acordo com Lindomar Castilho, a expectativa é de que a ação transcorra com 
tranquilidade. “A operação busca exatamente que a população permaneça em casa. Como 
sabemos, é a medida mais correta para evitar o alastramento dessa pandemia e a 
consciência das pessoas é que vai permitir que isso ocorra. Então, esperamos a 
compreensão de todos. A expectativa é que tenhamos poucas ocorrências, poucas 
intervenções e que a população entenda que essa ação é necessária”, frisou. 

Todo o efetivo de policiais que está trabalhando nesta operação está utilizando os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como máscaras, luvas e álcool em gel. 

Na última operação realizada pela PM, entre os dias 15 a 18 de junho, foram orientadas 
10.600 pessoas e 7.000 veículos abordados e averiguados. Os policiais atuaram em ações 
preventivas e prestando apoio aos órgãos de saúde e Vigilância Sanitária. 

 



Seduc realiza 9ª revisão Pré-Enem Live no 
domingo (21) 
A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) realiza, neste domingo (21), das 8h às 12h30, 
a 9ª revisão Pré-Enem Live. O estudante poderá acompanhar as aulas pela TV Antares, 
pela plataforma do Canal Educação, no YouTube, e pelas redes sociais da Seduc Piauí. 

 A nona revisão contempla as disciplinas de Biologia, com o professor Tércio Câmara; 
Linguagem Corporal, professora Geórgia Soares; Matemática, professor Wagner Filho; e 
Redação, professor Ageu Júnior. Neste ano, as aulas com conteúdos preparatórios para o  

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão realizadas exclusivamente on-line, 
obedecendo recomendações de isolamento social devido à pandemia da Covid-19. 

Hildalene Pinheiro, uma das coordenadoras do Pré-Enem, revela que a live está na 9ª 
edição e contará com uma mensagem de apoio dos gerentes regionais, estimulando 
estudantes de todas as regiões do Piauí. 

“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, a interação 
entre professor/aluno por meio 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”. 
Contaremos também com novas informações sobre a aplicação das provas e a 



participação das gerências regionais, incentivando os estudantes”, 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 on-line, resolver questões e tirar dúvidas. Por meio do aplicativo, 
os alunos também podem acessar videoaulas, questões comentadas e material didático. 
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