
 

 

 

 

 

 

 

A Secretaria Estadual de Saúde do Piauí (Sesapi) registrou nas últimas 24 horas 282 casos 
confirmados e 14 óbitos pelo novo coronavírus. Dos 282 casos confirmados da doença, 
161 são mulheres e 121 homens, com idades que variam de um a 93 anos. 

O relatório diário aponta que nove mulheres e cinco homens não resistiram às 
complicações da Covid-19. As do sexo feminino eram de Amarante (86 anos), Cocal dos 
Alves (29 anos), Jaicós (68 anos), Floriano (78 anos), Fronteiras (64 anos), Parnaíba (90 
anos), São Francisco do Piauí e Teresina (70 e 77 anos). Já os homens são naturais das 
cidades de Água Branca (74 anos), Regeneração (52 anos) e Teresina (37, 67 e 77 anos). 

Dos 224 municípios do estado apenas Canavieira não foi atingida pela pandemia. A 
Covid-19 está presente em 99,6% do território piauiense. 



O Piauí possui 82.564 casos  confirmados do novo coronavírus e 1.915 óbitos registrados 
pela doença, em 166 municípios. Deste total, morreram 1.102 homens e 813 mulheres. 

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 558 
ocupados, sendo 349 leitos clínicos, 205 UTIs e 4 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 3.752 até o dia sete de setembro. 

A Sesapi estima que 80.091 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
Número de óbitos por Covid-19 continua em 
queda no Piauí 

 
O Estado do Piauí registrou nesta última semana  uma queda no número de óbitos por 
Covid-19, totalizando 78 esta semana, mantendo a marca de menor número de óbitos do 
Nordeste. 

O governador Wellington Dias, que tem liderado ações junto com a Sesapi no combate a 
pandemia do coronavírus, comemorou a queda no número de mortes. 

“Uma notícia boa, se a gente olha a curva de óbitos do Estado do Piauí por conta do 
coronavírus, nós já chegamos a mais menos 8 ou 9 semanas atrás a próximo de 200 óbitos 
em uma semana. O número foi caindo e, na última semana, que completou ontem, 
registramos 78 óbitos, próximo de 1/3 (comparado com nove semanas atrás).  Graças a 
Deus, estamos trabalhando em todo o Estado. Graças também à colaboração da 



população, com o uso da máscara e o distanciamento, temos conseguido bons resultados. 
Vamos seguir nessa mesma direção e é dessa forma que a gente salva vidas”, afirmou o 
gestor. 

Wellington Dias estava referindo-se à 36ª Semana Epidemiológica, que registrou 78 
mortes vítimas da Covid-19. O número é 40% do registrado na 27ª Semana, o maior índice 
até agora, com 192 óbitos. A semana que o Piauí registrou quantidade igual de óbitos foi 
na 23ª Semana (78 óbitos). 

O Piauí possui 82.282 casos confirmados do novo coronavírus e 1.901 óbitos registrados 
pela doença, em 165 municípios. Deste total, morreram 1097 homens e 804 mulheres. 
Dos 224 municípios do estado apenas Canavieira não foi atingida pela pandemia. A 
Covid-19 está presente em 99,6% do território piauiense. 

O percentual de leitos ocupados com pacientes com Covid-19 também tem caído. 
Segundo a última atualização do Painel Epidemiológico da Secretaria de Saúde, 56% dos 
leitos de UTI estavam ocupados com vítimas da Covid-19, 45% dos leitos clínicos, e 4,9% 
dos leitos com estabilização. 

Corpo de Bombeiros faz recomendações 
sobre controle de queimadas 

 
Considerando as condições climáticas desse período no Estado do Piauí e a capacidade 
de propagação de incêndios devido à baixa umidade relativa do ar, temperaturas elevadas 



e ventilação intensa, o Corpo de Bombeiros emitiu uma lista de recomendações de 
segurança para queimadas controladas que devem ser seguidas por todos. 

Devido ao histórico da grande incidência de incêndios provocado por essas queimadas, 
que fogem ao controle local e atingem grandes áreas, destruindo flora e fauna, principal 
fonte de riqueza do homem no campo, o governador Wellington Dias fez um apelo à 
população. 

“Estamos vivendo o período de seca e neste período tem um risco maior de incêndios. 
Estes dias tivemos situações dramáticas ali na região de Domingos Mourão, Pedro II, 
Canto do Buriti, Itaueira, enfim, várias regiões do estado com incêndios, pessoas que 
realizaram uma queimada de uma roça, ou queimadas na beira de uma estrada, e eu quero 
aqui fazer um apelo que tenhamos responsabilidade de fazer cada um a sua parte e evitar 
incêndios e evitar riscos, até de vida inclusive, por isso evite colocar qualquer risco de 
incêndio na sua região”, disse o governador. 

Atentando-se aos dados de que os incêndios em vegetação têm a ação humana como causa 
em sua quase totalidade, seja em tradições com a utilização da queimada como técnica 
agrícola para abertura de novas áreas de plantios (plantio de arroz) ou por outras técnicas 
usadas pelo homem do campo, o Corpo de Bombeiros recomenda alguns cuidados para 
este período. 

“O nosso público alvo no momento são os agricultores, que praticam agricultura de 
subsistência, e utilizam a queimada para fazer roças. Algumas dessas queimadas têm 
provocado grandes incêndios, causando prejuízos ao meio ambiente, aos agricultores e ao 
Estado, considerando a necessidade de mobilização de estrutura do Corpo de Bombeiros 
para atender esse tipo de ocorrência, que tem a peculiaridade de ser em locais de difícil 
acesso”, enfatizou Major Veloso, do Corpo de Bombeiros”. 

  

LISTA DE RECOMENDAÇÕES DIRECIONADAS AOS AGRICULTORES: 

1) Faça a queimada de madrugada ou nas primeiras horas da manhã. 

2) Somente inicie após se certificar de que tem pessoal e equipamentos disponíveis no 
local para fazer a queimada com segurança. 

3) Distribua o pessoal em equipes, definindo setores de monitoramento e de ações 
emergenciais; 

4) Avise a programação da queimada (dia e horário) aos vizinhos e a cooperativa de 
agricultores local; 

5) Faça a queimada contra o vento. Assim você terá melhor controle das chamas. 

6) Realize os aceiros para segurança da área. A largura do aceiro depende da altura da 
vegetação e do porte do material a ser queimado. Maior será o aceiro quanto mais alta 
seja vegetação a ser protegida do fogo e quanto mais pesado material (troncos) a ser 
queimado. Em caso de grandes áreas de queima, divida em lotes separadas por aceiros. 



7) Por mais simples que pareça a execução de uma queima, considere sempre a 
possibilidade do fogo ultrapassar a linha definida, gerando focos nos terrenos vizinhos, 
ou que escape à capacidade de controle do pessoal envolvido na operação. 

8) Mantenha vigilância de brasas. Tal medida de segurança deve ser executada com o 
objetivo de evitar o reinício do fogo e o consequente risco de incêndio. A duração desta 
fase depende diretamente das características do material combustível tratado com a 
queima. 

9) Existem diversas técnicas utilizadas conforme o objetivo da queima e o tipo de 
combustível. Escolha a técnica de queima adequada. 

TÉCNICAS DE QUEIMA: 

– QUEIMA POR EMPILHAMENTO: Usada com objetivo de queima seletiva para 
eliminar restos de cultura, de exploração florestal, roças ou para limpeza de pastagens. O 
combustível pode ser pesado (como troncos, galhos, etc.) ou leves (como plantas secas, 
capim, etc.), empilhado em montes ou leiras. 

– QUEIMA FRONTAL: Usado para rebrota do pasto, sem a queima total do material 
pesado. Tipo de combustível: Leve e fino (gramíneas) 

– QUEIMA EM RETROCESSO: Usado para limpeza do terreno e restos de cultura. 
Combustível: leve (gramíneas). 

– QUEIMA EM FLANCO OU CUNHA. 

– QUEIMA EM FAIXAS: Usado para limpeza do terreno e renovação de pastos. 
Combustível: leve e fino (gramíneas). 

– QUEIMA CIRCULAR SIMPLES: Usada para a queima de restos florestais, cana-de-
açúcar, erradicação de pragas e renovação de pastos. Combustível: principalmente 
pesado. 

– QUEIMA EM CIRCULAR COM CONCENTRAÇÃO DE CALOR: Usada para 
queima de restos florestais. Deve-se pensar na rota de saída dos queimadores. 
Combustível: principalmente pesado. 

– QUEIMA EM U: Usada para queima de cana e pastagem, ou para abrir aceiros. 
Combustível: Leve e fino (gramíneas) 

– QUEIMA EM L:Usada para queima de cana e pastagem. Combustível: Leve e fino, por 
exemplo gramíneas. 

Pré-Enem Live comemora 5 meses e alcança 
82 mil visualizações 
O Pré-Enem Live, programa da Secretaria de Estado da Educação que tem o objetivo de 
promover alternativas, além do Ensino Médio Regular, para reforçar o conteúdo 
educacional aos alunos das escolas públicas estaduais do Piauí que prestam o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), completou 20 edições com muito a comemorar. 



Desde abril de 2020, foram cerca de 82 mil visualizações nas 19 edições transmitidas pela 
Internet.  

O estudante pode acompanhar as aulas pela TV Antares, pela plataforma do Canal 
Educação, no YouTube e pelas redes sociais da Seduc Piauí. A 20ª revisão contemplou 
as disciplinas de Filosofia/Sociologia, com o professor Thiago Ramos, Linguagens, com 
a professora Marília Ferreira, Matemática, com o professor Alexsandro Kesller, e 
Redação, com o professor Erick Soares.  

O jovem Sávio Wallace, da Unidade Escolar Mariano da Silva Neto, de Francisco Santos-
PI, afirma que o Pré-Enem Seduc está sendo fundamental na vida do estudante.  

“É um projeto importantíssimo que nesse cenário atual se torna ainda mais vital, além de 
contarmos com uma equipe de professores muito preparada. Obrigado à Seduc por esse 
programa”, disse o aluno. 

 

Em 2020, as aulas com conteúdos preparatórios para o ENEM acontecem exclusivamente 
on-line, obedecendo às recomendações de isolamento social devido à pandemia da Covid-
19. Para acompanhar as aulas, a equipe do Pré-Enem Seduc disponibiliza todo o conteúdo 
de forma digitalizada no site da Seduc, hotsite do Pré-Enem e pelo WhatsApp. 

 No quadro Fala Galera, o estudante Bernardes Jorge Soares, do 3º ano do Ensino Médio 
da Unidade Escolar São Sebastião, da 8ª GRE de Oeiras, falou do sonho de ser dentista e 
estudar na Universidade Federal do Piauí. 

 “Mesmo prejudicados pela pandemia, o Pré-Enem veio para dar a força necessária para 
a aprovação em um curso superior. Também utilizamos o material do cursinho e fazemos 
grupos de estudos. A família também nos apoia muito com incentivo necessário nesse 
objetivo”, enfatiza o aluno. 

O coordenador estadual do preparatório, professor Wellington Soares, revela que 34 
professores do Pré-Enem Seduc  / Canal Educação e voluntários convidados compuseram 
a equipe que ministrou aulas durante esses cinco meses. 

 “Apresentamos a cada domingo um programa bem diversificado, com quadros que 
traduzem a linguagem e o perfil do público que vai fazer o Enem e que entende quem 



precisa estudar. Disponibilizamos durante todo o programa momentos de interação em 
que os estudantes têm condições de dialogar com a equipe do estúdio e a coordenação, 
conversar com os professores colocando suas mensagens e tirar suas dúvidas”, observa o 
coordenador. 

 Viviane Carvalhedo, diretora de Mediação Tecnológica da Seduc, enfatiza que o cenário 
de pandemia trouxe inúmeros desafios, tirou o “chão da escola” de professores e 
estudantes, mas trouxe também oportunidades para realizar adaptações no programa. 
Uma coisa a pandemia não conseguiu fazer: tirar do estudante piauiense e de todos os que 
fazem a Seduc e as escolas a vontade de vencer. 

  

“Estamos trabalhando firme mesmo em tempos de pandemia para continuar apoiando 
nossos estudantes e alcançar as marcas de estado com a maior taxa de presença na 
realização do Enem, aumento das aprovações dos nossos estudantes nas  instituições 
públicas e privadas de ensino superior, ampliação no número de estudantes com notas 
acima de 900 pontos na redação. Isso torna a frente de inclusão universitária do estado do 
Piauí cada vez mais forte, contribui para o aumento na taxa de escolarização e 
consequentemente no desenvolvimento do estado”, observa a diretora. 

 Para se ter um comparativo do sucesso de audiência do novo formato, de 2015 a 2019 
cerca de 151 mil estudantes participaram das revisões presenciais do Pré-Enem Seduc. 
Só nas 19 edições on-line de 2020 foi ultrapassada 50% dessa marca. 

 O secretário de Estado da Educação, Ellen Gera, ressalta a importância de manter uma 
rotina de estudos mesmo em casa, pois o estudante já venceu mais da metade da 
caminhada na busca por uma vaga no ensino superior. 

 “É importante manter uma rotina de estudos e a Seduc continua acompanhando os alunos 
e dando condições para que eles permaneçam estudando. Colocamos na ativa esse novo 
formato de revisões e assim seguiremos todos os domingos até a prova, que acontecerá 



em 2021. Em casa sim, sem aula não, pois a educação não pode parar”, enfatiza o 
secretário. 

 

São ofertadas quatro disciplinas por revisão, com abordagem de conteúdo e resolução de 
questões. Durante o programa acontecem também os quadros Bora Papear?, momento de 
interação como os alunos, onde o professor responde perguntas e dá muitas dicas; Bora 
ver filme?, na ocasião o professor Wellington Soares dá dicas de filmes para que o aluno 
assista no decorrer da semana; Projeto “Ler para escrever melhor”: nesse espaço há o 
sorteio de livros de autores piauienses entre aqueles alunos que interagem no intervalo de 
uma aula e outra respondendo perguntas. Lançado no dia 7 de junho de 2020 durante a 7ª 
edição do Pré-Enem Live, já foram sorteados 140 livros; Bora Louvar? Nesse quadro são 
exaltados o trabalho de artistas, escritores, atores, figuras públicas que fazem a diferença, 
tanto em âmbito global como regional. Houve a estreia do quadro Guia de Profissões, 
trazendo o depoimento de um profissional de uma área estratégica para que os estudantes 
possam conhecer a área e se sentirem estimulados. 

 “No Pré-Enem Live introduzimos também um quadro com a sugestão de um livro por 
mês, entre abril e outubro, dos autores brasileiros, e assim nosso alunado conseguirá ler 
sete livros, superando a media nacional. Com esse projeto incentivamos a leitura de 
grandes obras e eles passam a ter a melhor compreensão em outras disciplinas ampliando 
a capacidade de interpretação”, pontua ainda o professor Wellington Soares. 

  

 


