
 

 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 266 casos confirmados e 10 óbitos pelo novo 
coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite deste 
domingo (23). 
 
Dos 266 casos confirmados da doença, 149 são mulheres e 117  homens, com idades que variam 
de um a 99 anos. 
 
Três mulheres e sete homens não resistiram às complicações do novo coronavírus. As do sexo 
feminino eram de Campo Maior (52 anos), Dom Expedito Lopes (58 anos) e Teresina (87 anos). 
Já os homens eram de Beneditinos (74 anos), Luzilândia( 80 anos), Picos (47, 64 e 73 anos), 
Piripiri (80 anos) e Teresina (76 anos). 
 
Dos 224 municípios do estado, apenas dois não têm casos de contaminação pelo coronavírus 
(Arraial e Canavieira ). A Covid-19 está presente em 99,1% do território piauiense. 
 



O Piauí possui 72.165 casos  confirmados do novo coronavírus e 1.724 óbitos registrados pela 
doença, em 156  municípios. Deste total, morreram 1002 homens e 722 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 655 ocupados, 
sendo 408 leitos clínicos, 238 UTIs e 9 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 3.113 
até o dia 23 de agosto. 
 
A Sesapi estima que 69.786  pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para 
morte. 

 
Piauí é o terceiro estado que mais realiza 
testes para coronavírus no Brasil 

 
 

Segundo os resultados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio – Pnad Covid 
19 mensal, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Piauí aparece como 
o estado do Nordeste que mais realizou testagem para a Covid-19, com 10,5% da 
população piauiense já testada. Além disso, a pesquisa apontou ainda que o estado é o 3° 
do Brasil em número de testes realizados. A pesquisa considerou o período do início da 
pandemia até o mês de julho. 

Segundo dados oficiais do boletim epidemiológico divulgado diariamente pela equipe 
técnica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), o Piauí já registrou a realização de 
254.366 testes para identificação do novo coronavírus. Segundo a pesquisa do IBGE, 
apenas o Distrito Federal e Amapá estão à frente do Piauí em número de testes realizados. 



O secretario de Estado da Saúde, Florentino Neto, destaca que os resultados da pesquisa 
comprovam o empenho realizado pelo Estado do Piauí para localizar a doença e realizar 
o tratamento de forma precoce, medida essa que possibilitou evitar o agravamento de 
inúmeros casos e o impacto negativo que eles poderiam ter causado à rede estadual de 
saúde. 

“Nós testamos 10.5% da nossa população, enquanto a média nacional se apresenta em 
uma porcentagem de 6,3%. Apenas dois estados nos ultrapassaram em número de 
testagem e isso comprova as providências que tomamos para o enfrentamento à Covid-
19, nos deixando em uma realidade diferencial de vários outros estados”, disse o gestor. 

Entre as ações do Estado que possibilitam esse resultado está o programa Busca Ativa, 
que promove uma detecção precoce de casos da Covid-19, levando a testagem para 
diversas áreas do Piauí. Com a detecção precoce, os casos podem ser acompanhados 
desde cedo, facilitando a recuperação das pessoas. 

 

“Nosso objetivo é salvar vidas, prestar um serviço de qualidade para a população e ter 
uma comprovação dessa, de que nós estamos tendo êxito em nossos objetivos, é um 
reforço para continuarmos trabalhando com o maior empenho possível na garantia da 
saúde do nosso povo piauiense”, complementa Florentino Neto. 

Alunos reforçam conteúdos na 18ª Revisão do 
Pré-Enem Live 
Ampliando as possibilidades de preparação dos estudantes para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) dá continuidade às 
Revisões Pré-Enem Live. Neste domingo (23), quem acompanhou as aulas on-line da 18ª 
edição pôde revisar as disciplinas de Biologia, Linguagens, Matemática e Redação, 



ministradas pelos professores Thácio Vasconcelos, Nereyda Áyrea, Wagner Filho e 
Francisco Rufino, respectivamente. 

Os conteúdos reforçados fazem parte das competências exigidas no Enem e 
possivelmente aparecerão nas questões do exame. Em Linguagens, foram ressaltados 
temas como: as funções sociais do texto, além das figuras de linguagem. Em Matemática, 
os alunos receberam dicas e puderam resolver questões de Estatística. Já em Biologia, foi 
trabalhado conteúdo voltado às relações ecológicas. Como nas demais revisões, os 
estudantes têm um momento destinado à redação, com bizus e informações para facilitar 
a elaboração do texto. 

 

No Quadro ‘Fala Galera’, a participação veio da cidade de Regeneração. Carla Goriete, 
gerente da 6ª Regional de Educação; Ismael Dantas, diretor da Unidade Escolar Alberto 
Leal Nunes; e o estudante Wellington Silva falaram de suas experiências neste período 
das  aulas remotas e deram depoimentos positivos com relação às Revisões Pré-Enem 
Live. 

“Mesmo neste tempo difícil, reunimos esforços e fizemos o possível para manter os 
alunos no ritmo. Sair do chão da escola, se reinventar, mudar a perspectiva de ensino é 
desafiante, mas o importante é que a educação não parou”, disse a gerente. 



 

Ismael Dantas falou da importância das revisões do Pré-Enem. “As revisões têm sido de 
grande importância para auxiliar os estudantes no reforço aos conteúdos voltados ao 
Enem. Parabenizo ainda a criação deste Quadro ‘Fala Galera’ que dá voz aos gestores e 
aos alunos, excelente iniciativa”, finalizou o diretor. 

 

As Revisões Pré-Enem são realizadas todos os domingos. A transmissão das aulas são 
pela plataforma do Canal Educação no YouTube, pelo Facebook e pela TV Antares (canal 
2.1). 

  



Além do ‘Fala Galera’, os demais quadros ainda continuam normalmente entre as aulas. 
Os quadros “Bora Louvar”, que homenageia e celebra artistas, escritores, personalidades 
que contribuem ou contribuíram com a cultura mundial; o “Bora Ler”, com sugestões de 
livros e que objetiva ao final do ano, a leitura de sete livros da literatura brasileira e 
piauiense; e o quadro “Bora Ver Filme”, que dá sugestões de filmes e ainda o  quadro 
“Bora Papear”, onde é possível fazer perguntas diretamente ao professor pelo chat da 
transmissão. 

 

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio serão nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. 
Já o Enem Digital será no dia 31 de janeiro e em 7 de fevereiro. 

 


