
 

 

 

 

 

 
 
 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 194 casos confirmados e nove óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite deste domingo (18). 
 
Dos 194 casos confirmados da doença, 109 são mulheres e 85 homens, com idades que 
variam de quatro a 89 anos. 
 
Sete mulheres e dois homens não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram 
naturais de Alegrete do Piauí ( 61 anos), Inhuma (85 anos), Luís Correia (72 anos) e 
Teresina ( 65, 69, 80 e 85 anos). Já eles são de Teresina (65 e 95 anos). Todas as vítimas 
possuíam comorbidades.  
  
Os casos confirmados no estado somam 106.394 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.295 e foram registrados em 
179 municípios. Até agora, morreram 1.328 homens e 967 mulheres.  
 



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 468 
ocupados, sendo 278 leitos clínicos, 188 UTIs e 2 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.225 até o dia 18 de outubro. 
 
A Sesapi estima que 103.631 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

 
Pré-Enem na Estrada levará revisões 
presenciais a todo o estado 
Amparada pelas recomendações do Comitê de Operações Emergenciais (COE), a 
Secretaria de Estado da Educação (Seduc) iniciou uma nova fase do Projeto Pré-
Enem.  As aulas retomaram o formato presencial e serão realizadas em todo o estado, 
levando mais conhecimento aos estudantes piauienses. 

A primeira revisão desta série foi no sábado (17), no Colégio Liceu Piauiense, em 
Teresina, abrangendo alunos de escolas jurisdicionadas à 4ª Gerência Regional de 
Educação (GRE) e, a partir de agora, as 21 Gerências Regionais serão contempladas com 
essas atividades. 

 

O secretário de Estado da Educação, Ellen Gera Moura, explica que as revisões 
presenciais são parte do projeto Pré-Enem na Estrada, que visa levar conhecimento para 
os estudantes de todo o estado, seguido todas as precauções para garantir a segurança de 
alunos e profissionais, pois a educação não parou e não pode parar. 



 

“Com muita alegria retornamos ao ambiente escolar e vamos percorrer todo o estado 
levando essa mensagem de motivação e preparo do Enem aos nossos estudantes. A ação 
conta com todo o controle sanitário, distanciamento social recomendado e, além disso, os 
alunos receberam kits com máscara, álcool em gel e todas as orientações”, afirmou o 
gestor. 

 

Em breve, a Secretaria de Estado da Educação vai divulgar o calendário das revisões 
presenciais do Pré-Enem na Estrada. 



Revisões  presenciais são a marca do projeto 

O coordenador do Pré-Enem Seduc Live, Wellington Soares, esclarece que as revisões de 
forma presencial são uma marca do projeto, nessa nova etapa. Com revisão aos sábados 
e lives no domingo, traz duas frentes simultâneas de preparação. 

 

“Estávamos com saudades dessas viagens, revisões, e nada substitui esse contato pessoal 
e físico, embora seja para um número menor de alunos e estejamos em um ano atípico de 
intranquilidades, mas nosso estado tem passado uma segurança. Nossos alunos estão 
preparados, pois a equipe da Seduc e Canal Educação, convidados e voluntários, é a 
melhor possível. Todos abraçaram o projeto com carinho e dedicação, pois é uma forma 
de inclusão social que toca fundo na alma de todos, a valorização da escola pública”, 
finaliza o coordenador. 

Pré-Enem Live  continua  

Os encontros de domingo com a equipe do Pré-Enem Live continuam e as revisões dos 
conteúdos para o Enem, transmitidas pelo YouTube, permanecem. 

Viviane Carvalhedo, diretora da Mediação Tecnológica da Seduc, informa que as revisões 
presenciais também serão transmitidas pelo YouTube do Canal Educação, além disso, os 
alunos continuarão a contar com as revisões Pré-Enem Seduc Live aos domingos. 

“Estamos a menos de cem dias da realização das provas do Enem, entramos na reta final 
e os nossos alunos contam com várias possibilidades de se preparar bem para este dia. 
Com certeza teremos, assim como em anos anteriores, a maior taxa de presença no Enem 
e um grande número de aprovados”, disse a diretora. 

 

 



Governo inaugura Centro de Reabilitação de 
Parnaíba nesta segunda (19) 
O Centro Especializado de Reabilitação (CER IV) de Parnaíba será inaugurado, nesta 
segunda-feira (19), durante solenidade alusiva ao Dia do Piauí. O evento contará com a 
presença do governador Wellington Dias, gestores, autoridades, representantes de 
entidades e de órgãos públicos. A inauguração será transmitida ao vivo pelo YouTube e 
Facebook do Governo do Piauí. 

Inicialmente, irá funcionar no local o Centro de Reabilitação para as pessoas com sequelas 
da Covid-19. 

De acordo com o secretário de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência, Mauro 
Eduardo, o novo centro vai melhorar a vida de milhares de pessoas com deficiência da 
região. “Nesse primeiro momento, o CER vai atender aqueles que ficaram com alguma 
sequela em virtude da Covid-19, quando muitos apresentam problemas pulmonares e 
dificuldades respiratórias. Continuamos trabalhando para entregar em breve o total 
funcionamento do centro em quatro modalidades”, declara o gestor. 

CER IV 

Com o objetivo de ajudar a descentralizar os serviços de saúde no Piauí, o CER IV de 
Parnaíba será o primeiro centro da Planície Litorânea a oferecer os serviços de 
reabilitação em quatro modalidades: deficiências física, visual, intelectual e auditiva. 

 

CER IV Parnaíba 



O novo CER deve atender, aproximadamente, 60 mil pessoas da região, com o objetivo 
de gerar uma maior qualidade na saúde das pessoas com deficiência que necessitam de 
tratamento de reabilitação. 

Os recursos para a construção do CER IV são oriundos de emenda parlamentar da 
deputada federal Rejane Dias, além de contrapartida do Governo do Estado. 

Pós-Covid-19 

O Centro de Reabilitação para as pessoas com sequelas da Covid-19 faz parte da rede de 
cuidados à pessoa com deficiência do Piauí e visa oferecer atendimento aos usuários pós-
internações originadas pela doença que gerem déficits de funcionalidade. 

O serviço deve prestar assistência enfatizando, entre outras ações, a reabilitação clínica 
funcional, contribuindo decisivamente para a melhoria de qualidade de vida e integração 
social dessas pessoas. 

 


