
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 675  casos confirmados e 10 óbitos pelo 
novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na 
noite desta terça-feira (22). 
 
Dos 675 casos confirmados da doença, 389 são mulheres e 286 homens, com idades que 
variam de um a 92 anos. 
 
Quatro mulheres e seis homens não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram 
dos municípios de Esperantina (80 anos), Pedro II (64 anos), Teresina (73 anos) e Valença 
do Piauí (78 anos). Os homens eram das cidades de Avelino Lopes (75 anos), Cocal (78 
anos), Nazaré do Piauí (51 anos), Piripiri (73 e 78 anos) e Teresina (87 anos). 
 
As 224 cidades piauienses foram atingidas pela pandemia. Os casos confirmados no 
estado somam 92.030. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2061 e foram 
registrados em 171 municípios. Até agora, morreram 1.187 homens e 874 mulheres.  



 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 538 
ocupados, sendo 322 leitos clínicos, 214 UTIs e 2 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 4.368 até o dia 22 de setembro. 
 
A Sesapi estima que 89.431 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
COE autoriza retorno de aulas do 3º ano do 
ensino médio, pré-Enem e estágios na área da 
saúde 

 
O Centro de Operações Emergenciais do Piauí (COE-PI), em reunião com todos os 
membros, tomou decisões quanto ao setor da educação e autorizou as atividades 
educacionais presenciais somente para alunos matriculados no 3ª série do ensino médio, 
assim como, para estudantes de turmas pré-Enem. Elas poderão ser retomadas a partir do 
dia 22 de setembro de 2020, respeitando-se os regramentos do Protocolo Específico nº 
042/2020. 

Veja aqui o decreto 19.219 que aprova o protocolo específico com medidas de prevenção 
e controle da disseminação do Sars-CoV-2 (Covid-19) para o setor relativo à Educação. 

De acordo com a deliberação do COE, deve-se respeitar os regramentos do protocolo, 
referente ao setor de educação, com divisão das turmas, de modo a cumprir a norma da 
ocupação do espaço. Assim, cada pessoa deve ocupar 4m² e manter distanciamento 
mínimo de dois metros de outras pessoas. As instituições de ensino deverão manter a 

https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/DOE-Decreto-n%C2%BA-19.219-protocolo-Covid-19-setor-de-educac%CC%A7a%CC%83o-final.pdf


gravação de aulas da modalidade ensino a distância (EAD) e desenvolver um plano de 
trabalho domiciliar ou remoto para estudantes do grupo de risco, para estudantes da 
educação especial e para aqueles (ou suas famílias) que não se sintam confortáveis e 
seguros para frequentarem o ambiente educacional de maneira presencial em 2020. 

“A retomada presencial do 3º ano do ensino médio e das turmas de pré-Enem representa 
a circulação de 75 mil pessoas, entre estudantes, professores e trabalhadores da Educação. 
É importante deixar claro que estamos autorizando retorno, mas isso não significa que dia 
22 teremos todas as escolas em pleno funcionamento. Isso será feito de forma gradual, 
com as escolas adequando seus espaços e definindo uma data de reabertura dessas turmas. 
Será uma experiência com acompanhamento para que, a partir de um relatório a ser 
apresentado, possamos traçar os próximos passos”, explicou o governador Wellington 
Dias. 

Quanto a berçários, creches, educação infantil, ensino fundamental e as turmas de 1º e 2º 
ano do ensino médio, permanecerão com suas atividades presenciais suspensas no ano de 
2020, mantendo as aulas remotas, visto que crianças e jovens têm papel relevante na 
disseminação de doenças respiratórias e aumento do risco de desenvolvimento da 
Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), temporariamente associada à 
Covid-19. 

O nível superior de ensino, assim como cursos, palestras, simpósios, congressos, 
preparatórios para concursos etc., devem permanecer em EAD ou por meios virtuais. A 
retomada presencial só ocorrerá no ano de 2021. 

O COE também autoriza o retorno das aulas práticas e estágios educacionais da área de 
saúde, mediante cumprimento da recomendação técnica nº 010/2020, elaborada pela 
Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) e Diretoria de Vigilância Sanitária (Divisa), 
referente a orientações sobre os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde quanto às 
medidas higienicossanitárias, sob os seguintes aspectos: 

• Atividades práticas educacionais complementares de saúde, a partir do 8º período letivo, 
desde que, realizadas em ambientes hospitalares “não Covid-19”, com uso obrigatório de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e testagem obrigatória dos estudantes antes 
de início das atividades a cargo da instituição/estabelecimento; 

• Quanto aos estágios universitários de áreas diversas, a partir do 8º período, com 
testagem obrigatória antes de início das atividades a cargo da instituição/estabelecimento 
e uso obrigatório de EPI, quando necessário. 

Somente as práticas relacionadas às atividades educacionais complementares de saúde e 
aos estágios de áreas diversas, ambos a partir do 8º período, serão permitidos 
presencialmente, a partir do dia 22 de setembro de 2020. As aulas teóricas permanecerão 
na modalidade remota (Educação à Distância – EAD). 

Quanto a escolas de dança e de música, escolinhas de futebol, academias, escolas de 
natação etc., assim como, outras atividades físicas autorizadas a partir do dia 8 de 
setembro de 2020, a retomada dessas atividades não inclui o público infantil e juvenil. Só 
pessoas com idade superior a 18 anos estão permitidos. Devido aos riscos apontados 
anteriormente, recomenda-se que crianças e adolescentes não participem de atividades 



em grupo, assim como, também evitem atividades sem uso de máscaras faciais, pela 
possibilidade da presença de indivíduos assintomáticos, levando à transmissão entre as 
crianças e jovens, e posteriormente, aos familiares no domicílio. 

Em relação a cursos de formação, na área de segurança pública, para aprovados em 
concursos públicos, assim como, treinamentos para profissionais da área, estão 
autorizados a ocorrer a partir do dia 22 de setembro de 2020. No caso de curso de 
formação, deve-se levar em consideração o tempo para assumir as atividades conforme 
edital. Ambas as situações devem ocorrer em local aberto ou semiaberto, com circulação 
de ar, com a presença de até 100 pessoas, obedecendo-se o Protocolo Específico Nº 
041/2020 (publicado no decreto estadual nº 19.187/2020, publicado no DOE nº 168 – 
edição suplementar, de 04 de setembro de 2020). 

Técnicos do Progere realizam oficina e 
vistoria em projetos no município de Batalha 
O Programa de Geração de Emprego e Renda (Progere II), executado pela Secretaria de 
Estado da Agricultura Familiar (SAF), realizou uma oficina de Capacitação de Manejo 
Sustentável Ecológico do Solo e da Água, no Assentamento Terra Ativa. Na ocasião, foi 
realizada uma vistoria nas instalações do Centro de Comercialização da Associação dos 
Produtores Rurais no Assentamento Frecheiras, município de Batalha. 

Os agricultores e agricultoras do Assentamento Terra Ativa aprenderam técnicas de 
manejo e cuidados com o solo. Na oportunidade, também foi realizada uma visita de 
campo, onde foram apresentadas formas de uso e manejo dos recursos naturais, 
principalmente do solo. A atividade, que teve como objetivo propiciar a percepção e o 
aprendizado de técnicas sustentáveis de produção, contou com a presença de 14 
agricultores e agricultoras. 

Para a agricultora Maria do Socorro, presidente da Associação de Moradores e 
coordenadora do grupo de mulheres do assentamento Terra Ativa, o treinamento foi 
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importante, pois possibilitou que os agricultores e agricultoras aprendessem novas 
técnicas de plantio e cuidados com o solo. “Esse tipo de oficina traz um grande benefício 
para a associação e, principalmente, para o grupo de mulheres, com novos conhecimentos 
que vamos utilizar em nossas casas e quintais. Foi muito bom receber essa capacitação”, 
declarou. 

Além da oficina, a equipe também realizou visitas em quintais produtivos dos 
beneficiários e também Unidade de Produção de Biscoito e Bolos do Grupo Mulheres 
Ativa. A produção de biscoito será comercializada no comércio local e também será 
vendida para o PAA-Covid. O PAA-Covid  faz parte do plano emergencial do governo 
do estado e tem como objetivo principal de amenizar os efeitos da Covid-19. 

A diretora do Progere II, Janaína Mendes, avaliou a oficina como positiva e destacou a 
importância desse tipo de atividade para a melhor utilização dos recursos naturais. “Essa 
capacitação levou aos agricultores a agricultoras informações importantes de como 
trabalhar e manejar o solo e também dos cuidados eles devem ter com a água. Esses são 
recursos naturais são essenciais para a produção de alimentos de qualidade”, pontuou. 

Assentamento Frecheiras 

A equipe do Programa de Geração de Emprego e Renda (Progere II) também realizou 
uma visita de fiscalização das Salvaguardas Ambientais, no Centro de Comercialização 
da Associação dos Produtores Rurais. De acordo com a consultora ambiental do Progere, 
Ethyenne Bastos, as salvaguardas referem-se à política do Banco Mundial e tem o 
objetivo de promover o desenvolvimento de forma sustentável e eficaz com base nos 
princípios de respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente. A unidade será um ponto 
de comercialização de produtos da agricultura familiar e também as peças de artesanato 
do grupo Andorinha. 
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Nádia Carvalho Gomes, artesã e beneficiária do Progere, falou sobre a importância do 
projeto para o aumento da produção. “Através do projeto, nos conseguimos comprar 
matéria-prima como tecido, tinta, linhas para a produção das nossas peças e, com isso, 
vamos conseguir aumentar a produção e melhorar as vendas. A unidade adquirida pelo 
projeto já está pronta e será muito importante, pois vai será mais um local de 
comercialização dos nossos produtos”, destacou. 

Além da diretora do Progere, Janaína Mendes, também participaram das atividades a 
consultora ambiental Ethyenne Bastos, o consultor de Cadeias Produtivas dos Cocais, 
Erivaldo Pedro, e o técnico do Centro de Educação Ambiental e Assessoria (CEAA), 
Raimundo Nonato. 

O Programa de Geração de Emprego e Renda no Meio Rural (Progere II) faz parte do 
Projeto Pilares de Crescimento e Inclusão Social, realizado por meio do acordo de 
empréstimo com o Banco Mundial. Tem como objetivo aumentar a renda dos pequenos 
produtores rurais em situação de pobreza. O programa é desenvolvido pela Secretaria de 
Estado da Agricultura Familiar (SAF) nos Território dos Cocais, Carnaubais e Entre Rios. 

 


