
 

 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 933 casos confirmados e 16 óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
quinta-feira (13). 
 
Dos 933 casos confirmados da doença, 515 são mulheres e 418 homens, com idades que variam 
de um mês a 96 anos.  
 
Quatro mulheres e 12 homens não resistiram às complicações do novo coronavírus. Elas eram 
naturais das cidades de Luís Correia (82 anos), Pajeú do Piauí  (65 anos), Teresina (80 anos) e 
Valença (91 anos). Já eles eram de Aroazes (77 anos), Campo Maior (58 anos), Castelo do Piauí 
(61 anos), Esperantina (87 anos), Nossa Senhora de Nazaré  (73 anos), Oeiras (70 anos), Teresina 
(67, 70, 76, 80 e 84 anos) e União (48 anos). 
 



Foi excluído do boletim desta quinta-feira um óbito da cidade de Paulistana, registrado ontem. 
O CIEVS revisou a causa mortis do paciente, que embora tenha positivado para Sars-Cov-19, 
faleceu em decorrência de traumatismo cranioencefálico. Com isso, o município segue sem 
nenhum óbito por Covid-19. 
 
O Piauí possui 64.595 casos confirmados do novo coronavírus e 1.581 óbitos registrados pela 
doença, em 146 municípios. Deste total, morreram 926 homens e 656 mulheres.  
 
Dos 224 municípios do estado, apenas Arraial e Canavieira não têm casos positivos de 
coronavírus. A Covid-19 está presente em 99,1% do território piauiense. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 663 ocupados, 
sendo 396 leitos clínicos, 252 UTIs e 15 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 2.717 
até o dia 13 de agosto. 
 
A Sesapi estima que 62.350 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registrados nos últimos 14 dias), mas que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

Governo antecipa data e paga 13º nesta sexta 
(14) 

 
O Governo do Estado anunciou, nesta quinta-feira (13), que já estará nas contas dos 
servidores estaduais nesta sexta-feira (14l, a segunda parcela do 13º salário que seria paga 
no dia 21 de agosto. A antecipação do pagamento de dezembro para agosto foi anunciada 
na semana passada pelo governador Wellington Dias e o secretário de Fazenda, Rafael 
Fonteles. 
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A medida injetará mais de R$ 200 milhões na economia do Piauí já nesta semana. A 
segunda parcela do décimo terceiro salário estava prevista para ser paga apenas no dia 21 
de dezembro, conforme a tabela divulgada no ano passado. 

Segundo o governador Wellington Dias, a antecipação é possível graças às medidas 
administrativas adotadas e à organização financeira do Estado. “Fizemos o dever de casa. 
Numa situação delicada de pandemia, trabalhamos para o equilíbrio e hoje estamos 
colhendo frutos. A antecipação do 13° vai proporcionar a movimentação da economia e 
somada a outras ações tem por objetivo contribuir com esse momento de retomada de 
atividades”, afirma o governador. 

Para o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, a antecipação é extremamente importante 
para a retomada econômica. “Isso representa uma injeção de recursos para esse início de 
retomada das atividades do comércio e do setor de serviços. E essa medida também 
beneficia os próprios servidores, uma vez que podem antecipar compras e quitar eventuais 
dívidas”, afirma o secretário da Fazenda do Piauí. 

De acordo com Rafael Fonteles, planejamento, medidas econômico-fiscais e a 
organização financeira do Estado permitiram essa antecipação da segunda parcela do 
décimo terceiro de dezembro para esse mês de agosto. A primeira parcela do 13º salário 
continua sendo paga na data do aniversário do servidor. 

Seduc debate retorno das aulas em audiência 
pública na Alepi 

 



 

Em audiência pública virtual realizada pela Assembleia Legislativa do Piauí, nesta quinta-
feira (13), o secretário de Estado da Educação, Ellen Gera, discutiu as ações da educação 
estadual neste novo contexto social. 

Na oportunidade, foi debatido o andamento das aulas não presenciais e secretário 
explanou como se deu esse processo na rede estadual. “A Seduc se organizou de forma 
rápida para realizar as aulas de maneira não presencial no estado. Hoje temos condições 
de permanecer no modelo remoto até que tenhamos total segurança de voltar ao chão da 
escola. Ampliamos o trabalho de busca ativa e estamos fazendo um mapeamento, tudo 

isso  para que nenhum estudante fique para trás”, disse o gestor. 

 

Sobre o modelo híbrido, Ellen Gera explicou: “Temos debatido o modelo de educação 
híbrida, elaborando protocolos, porém ressalto que não estamos buscando de forma 
desesperada um retorno presencial de fato. Além dos alunos, temos também o cuidado de 
prezar pelos servidores que são do grupo de risco. É momento de prudência para tomar 
as medidas corretas”, afirmou o secretário. 

A audiência pública foi proposta pelo deputado estadual João de Deus, com o  objetivo 
de debater sobre o futuro da educação no Piauí e uma possível retomada de forma segura. 
O evento foi transmitido ao vivo pela TV Assembleia. 

Participaram da audiência pública representantes de todos os setores ligados à educação: 
Conselho Estadual de Educação, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime-PI), Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado do Piauí (Sinte), 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm), Sindicato dos 
Estabelecimentos de Ensino do Estado do Piauí (Sinepe-PI) e Sindicato dos Professores 



e Auxiliares da Administração Escolar do Estado do Piaui (Sinpro-PI), além 
do  Ministério Público do Piauí e a Associação Piauiense de Municípios (APPM). 

 

Alunos fazem busca ativa por colegas 
ausentes nas aulas remotas 
Liderança não é sobre cargos ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia a outra. 
Partindo desse pensamento, a direção do Ceti Pedro Coelho de Resende, localizado no 
município de Boa Hora, após reunião com líderes de turma, fez um levantamento da 
ausência de alunos na participação das aulas remotas, realizadas durante este período de 
pandemia. Depois desse levantamento, os líderes sugeriram a busca ativa pelos mesmos 
e seguiram à procura. 

Foi criado um grupo de WhatsApp, onde se constatou aqueles que não puderam entrar no 
grupo e os líderes partiram em busca desses estudantes. Os líderes de turma conseguiram 
localizá-los, fizeram entregas de atividades e recolhimento de devolutiva para dezenas de 
alunos. Carlos Daniel e Jana, líderes de turmas do 3º A e 3º B, chegaram a ir na residência 
de uma aluna que fica a cerca de 30 Km da escola. O resultado foi bastante positivo e o 
índice de participação aumentou consideravelmente. 

 

O Ceti, jurisdicionado à 5ª GRE, possui 437 alunos, sendo 255 de Tempo Integral e 182 
da Educação Jovens e Adultos. Segundo a diretora Francisca Resende, o importante é não 
deixar ninguém de fora. “Nossa meta é 0% de evasão. A busca ativa aos alunos no turno 
integral está sendo feita pelos líderes de turmas e na EJA os professores entregam as 
atividades nas residências dos alunos. Uma equipe unida com o mesmo objetivo”, garante 
a gestora. 

A diretora disse ainda que com esse trabalho foi possível identificar os alunos 
protagonistas. “Foi a partir do pensamento dos jovens que esta instituição de ensino chega 



próximo da realidade do aluno e o traz novamente para o lugar que é seu por direito, a 
escola. Somos muito mais que salas de aula e muros. Somos chão. Somos entusiasmo. 
Em meio à esta situação atípica que vivenciamos, saber ouvir e pensar estratégias para 
que todos continuem tendo acesso à educação de qualidade tem sido nosso ideal dia após 
dia. Nosso lema é ‘Nenhum a menos’. Porque uma educação de qualidade se faz com o 
envolvimento de todos para alcançar o sucesso”, afirma Francisca Resende. 

 

No Ceti, as aulas remotas ocorrem por meio do instrumento que mais alcança os jovens,  o 
WhatsApp. Os alunos sem acesso à internet têm, semanalmente, à disposição tarefas 
impressas, com a devolutiva semanal dos professores em forma de texto e resumo com a 
explanação das questões impressas. 

 


