
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 588 casos confirmados e oito óbitos 
pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite desta quarta-feira (7). 
 
Dos 588 casos confirmados da doença, 314 são mulheres e 274 homens, com idades que 
variam de seis meses a 96 anos.  
 
Cinco homens e três mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram das 
cidades de São Miguel do Tapuio (91 anos), Teresina (36, 74 e 78 anos) e Uruçuí (85 
anos). Já as do sexo feminino eram de Alvorada do Gurguéia (93 anos), Landri Sales (89 
anos) e Picos (60 anos).  
 



As 224 cidades piauienses foram atingidas pela pandemia. Os casos confirmados no 
estado somam 100.548 Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.188 e foram 
registrados em 173 municípios. Até agora, morreram 1.258 homens e 930 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 506 
ocupados, sendo 305 leitos clínicos, 198 UTIs e 3 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 4.885 até  o dia 07 de outubro. 
 
A Sesapi estima que 97.854 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

Internações por Covid-19 no HGV reduziram 
mais de 50% em setembro 
O Hospital Getúlio Vargas (HGV) registrou uma redução de mais de 50% no número de 
internações por Covid-19 em setembro de 2020. Os dados são do 10º Informe 
Epidemiológico do HGV, referente ao período de abril a setembro de 2020, divulgado 
nesta quarta-feira (7). 

Os dados mostram que em agosto houve 108 internações na Área Covid e em setembro 
houve uma redução para 52 pacientes admitidos. Segundo o informe, foram admitidos na 
área Covid-19, desde abril, início da pandemia, 565 pacientes, sendo que 219 já tiveram 
alta por cura. O maior número de admissões por Covid-19 no HGV foi em julho, com 
161 internações, ápice da doença. 

  

 



Conforme a coordenadora do Núcleo de Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente, 
Nirvania Carvalho, o informe demonstra o perfil epidemiológico dos pacientes que foram 
internados na Área Covid do Hospital Getúlio Vargas, tanto nas unidades de terapia 
intensiva como nas enfermarias. “Os dados disponibilizados de forma constante para os 
colaboradores e para a sociedade têm o objetivo de demonstrar de forma transparente o 
perfil dos pacientes Covid assistidos e o resultado do trabalho prestado pela instituição”, 
explica a coordenadora. 

 

Para o diretor-geral do HGV, Gilberto Albuquerque, o momento mais crítico da doença 
já passou. “Apesar da redução no número de admissões de pacientes na Área Covid, não 
devemos descuidar das medidas de segurança como o uso da máscara e do álcool”, alerta 
o diretor. 

No período mais crítico da doença, foram montados mais 50 leitos de UTI no HGV em 
tempo recorde pelo Governo do Estado e Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares 
(Fepiserh). Atualmente, o hospital conta com 40 leitos, sendo 20 para pacientes Covid e 
20 para demais patologias. 

 

 

 

 



Governador Wellington Dias lança Novo 
Currículo para Educação do Piauí 
Na manhã desta quarta-feira (7), durante videoconferência, o governador Wellington Dias 
e o secretário de Educação Ellen Gera realizaram o lançamento do II Ciclo de Formação 
2020/2021 do Currículo do Piauí para a Educação Infantil e Ensino Fundamental do Piauí. 

A solenidade contou ainda com a participação do Consultor da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), professor José Henrique Paim; do superintendente de Educação Básica da Seduc, 
Carlos Alberto Pereira e da coordenadora de Formação Continuada de Professores, Mirna 
Araújo.  

A partir da homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC/2017), o Estado 
do Piauí, seguindo as diretrizes do Guia de Implementação da BNCC, constituiu 
Comissões de Governança e Execução, responsáveis pela discussão, construção e 
implantação do novo currículo para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. O 
trabalho foi realizado em regime de colaboração com as redes municipal, estadual e 
privada, as quais têm contribuído com o processo de discussão das novas bases 
educacionais propostas pela BNCC. 

“O Piauí prioriza a educação porque é o grande alicerce para o desenvolvimento. O que 
hoje conseguimos é algo extraordinário. Os municípios foram diretamente apoiados pelo 
Estado na construção da Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica, que 
abrange a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Agora, o desafio é unificar também 
o Ensino Médio. Estamos falando de (uma parceria entre) setor público e setor privado 
para garantir que tenhamos, com isso, mais igualdade. Vamos trabalhar, a partir de agora, 
na implantação da BNCC em todo o Piauí, além de outros investimentos na educação 
para manter esse ritmo de bons resultados. O Piauí está, hoje, entre os melhores do Brasil 
e acredito que vamos seguir nessa direção e, com isso, criar espaço de oportunidades por 
meio da educação”, disse o governador Wellington Dias. 



Para o secretário de Estado da Educação, Ellen Gera tratou-se de um momento importante 
para o Piauí. “Nos orgulhamos de hoje termos um currículo comum entre Estado e 
Municípios na Educação e Ensino Fundamental, que nós chamamos de Currículo do 
Piauí. Neste momento, estamos trabalhamos a formação dos professores que irão atuar na 
sala de aula. Serão mais de 25 mil profissionais da educação que serão formados pelas 
equipes da Secretaria Estadual de Educação com o apoio da Fundação Getúlio Vargas. O 
objetivo é que a gente possa, com o currículo homologado pelo Conselho Estadual de 
Educação, levar este currículo para a sala de aula, chegando em quem mais importa que 
é o nosso estudante. O currículo permite uma maior integração entre as escolas municipais 
e estaduais, fica mais fácil para o estudante transitar entre uma rede e outra sem sentir 
muito a diferença, inclusive na rede particular, com um currículo unificado”, afirmou. 

Durante a videoconferência, o superintendente de Educação Básica da Seduc, Carlos 
Alberto Pereira, apresentou o currículo elaborado e explicou como foi o processo de 
elaboração que acontece desde 2018. “O Currículo do Piauí foi construído e pensado de 
maneira que todos possam se sentir representados (redes municipais e estadual) e saibam 
qual foi e será a sua contribuição nessa caminhada desafiadora. Esperamos que este 
currículo seja vivenciado por toda a Comunidade Escolar e que colabore efetivamente 
com o avanço sustentável da Educação do Piauí”, disse. 

Em sua fala, o consultor da FGV, José Henrique Paim parabenizou o Piauí pelos 
resultados do Ideb e reforçou a contribuição da Fundação Getúlio Vargas no processo de 
elaboração do currículo. “Quero primeiro parabenizar o Estado pelos resultados no Ideb 
e dizer que o estado, de fato, é uma referência no país porque, até pouco tempo atrás, 
tínhamos poucos resultados que possuíam destaque nacional e, hoje, estamos ampliando 
esse leque. O Piauí é um desses estados que vêm fazendo um trabalho excepcional e duas 
características em termo de gestão educacional chamam atenção no Piauí: primeiro, uma 
gestão voltada para a aprendizagem, o esforço que o Estado, por meio da Secretaria de 
Educação, tem feito para que cada vez mais se tenha uma cultura de acompanhamento no 
âmbito da secretaria é muito importante. Isso demonstra que os resultados não são 
resultados que estão acontecendo por acaso. Na verdade, há um esforço grande nesse 
sentido. O segundo aspecto envolve uma visão sistêmica da educação, ou seja, a Seduc 
pensa não só a educação da rede estadual, mas a educação do estado como um todo. Nesse 
sentido, o que estamos vendo hoje é justamente esse esforço, no sentido de estabelecer 
uma melhoria cada vez maior do regime de colaboração e a construção desse currículo é 
uma demonstração desse esforço todo”, disse. 

Durante a solenidade, os redatores do novo currículo foram homenageados pelo 
indispensável papel na construção do documento. “Esse currículo é um marco para a 
educação do Piauí, que é o nosso primeiro, que torna nosso estado igual a todos os estados 
do Brasil em relação às aprendizagens comuns. E o que a nossa equipe regionalizou essas 
técnicas focando nas necessidades do nosso estudante”, explicou a supervisora de gestão 
e redatora de Inglês, Gabriela Oliveira. 

 



Seduc oferta cursos de educação profissional 
do Programa Novos Caminhos 

 
A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) vai ofertar 32 turmas de cursos de educação 
profissional por meio do Programa Novos Caminhos. O edital será publicado no dia 9 de 
outubro e as inscrições podem ser realizadas das 13h do dia 13 de outubro às 23h59 do 
dia 18 de outubro de 2020. 

A ação visa à seleção de candidatos para cursos de Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio, na forma concomitante ao Ensino Médio, no âmbito do Programa Novos 
Caminhos, ofertados pela Rede Estadual de Educação em parceria com a Secretaria 
Nacional de Educação, Ciência e Tecnologia do Ministério da Educação. 

Podem se inscrever estudantes com idade mínima de 15 anos e máxima de 19 anos, no 
ato da matrícula, e estar regularmente matriculado no ensino médio regular nas escolas 
públicas estaduais. 

O Programa Novos Caminhos é um conjunto de ações voltadas para o fortalecimento da 
Política de Educação Profissional e Tecnológica, alinhadas às demandas do setor 
produtivo.  O programa será executado em 28 municípios, beneficiando, no total, 800 
estudantes, contribuindo para o alcance da meta definida no Plano Plurianual 2020-2023, 
que é de elevar em 80% o total de matrículas em cursos técnicos e de qualificação 
profissional, alcançando 3,4 milhões de matrículas até 2023. 

Essa ampliação contribuirá para a inserção socioprodutiva de milhões jovens e 
trabalhadores e também para a alavancagem da produtividade e competitividade de 
diversos setores da economia. 

 


