
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 778 casos confirmados e 13 óbitos pelo 
novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na 
noite desta sexta-feira (23). 
 
Dos 778 casos confirmados da doença, 437 são mulheres e 341 homens, com idades que 
variam de cinco meses a 93 anos. 
 
Seis homens e sete mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Altos (64 anos), Castelo do Piauí (74 anos), Inhuma (90 anos), Nazária ( 61 
anos), Nova Santa  Rita (50 anos) e Teresina (85 anos). Já elas eram de Cabeceiras (46 
anos), Inhuma (39 anos), Itainópolis (81 anos), Jaicós (68 anos), Luzilandia (40 anos), 
Teresina ( 74 anos) e Vila Nova do Piauí (39 anos). As vítimas de 39 e 40 anos não 
possuíam comorbidades.  
  



Os casos confirmados no estado somam 109.829 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.340 e foram registrados em 
180 municípios. Até agora, morreram 1.355 homens e 985 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 449 
ocupados, sendo 275 leitos clínicos, 172 UTIs e dois leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.391 até o dia 23 de outubro. 
 
A Sesapi estima que 107.040 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

 
SAF e Equatorial assinam acordo de 
cooperação para desconto na tarifa de 
consumidores rurais 
A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF) e a empresa Equatorial Piauí 
firmaram um acordo de cooperação técnica para realizar a busca ativa de beneficiários 
comprovadamente do meio rural a fim de dar cumprimento à Tarifa Rural. Têm direito a 
um desconto de 24%, os agricultores familiares que possuam domicílio rural. A 
solenidade de assinatura foi realizada no auditório da Equatorial e contou com a presença 
da secretária de Agricultura Familiar, Patrícia Vasconcelos Lima, do presidente da 
Equatorial, Maurício Velloso, do executivo de Faturamento, Adaildo Andrade e do 
advogado Danilo Nogueira. 
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A secretária da Agricultura Familiar, Patrícia Vasconcelos, ressalta que o acordo visa 
atingir o maior número de agricultores que tenham acesso à tarifa rural no estado que têm 
o direito, mas não recorrem ao benefício. Num trabalho conjunto, SAF, Emater e Fetag-
PI realizarão uma busca ativa por aqueles que têm direito à tarifa de energia subsidiada. 
Estão aptas as famílias que possuem Declaração de Aptidão Rural (DAP) e que terão 
acesso à Tarifa Rural em até 24% de desconto. 

“Neste momento de pandemia, as famílias passam por várias dificuldades, principalmente 
a crise econômica por causa da difícil comercialização de produtos. Esta ação de 
enfrentamento que envolve a SAF – por meio da Superintendência da Agricultura 
Familiar – e parceiros, contribui para melhorar o orçamento das famílias que vivem no 
campo”, justifica a gestora. Segundo ela, 390 mil famílias têm o perfil para obter o 
desconto, mas apenas 111 mil usufruem do benefício da tarifa rural, que é diferente da 
tarifa social. 

“Nosso objetivo é encontrar estas famílias e, com apoio de parceiros como Fetag-PI e 
Emater, concluir com êxito esta ação tão importante que vai dar a oportunidade de 
economizar nos gastos com as despesas de casa. É uma redução de 24% na conta de 
energia elétrica, permitindo que os agricultores e agricultoras vivam com mais dignidade 
e continuem contribuindo para o desenvolvimento da agricultura familiar no estado”, 
concluiu a secretária. 

 

O presidente da Equatorial Piauí, Maurício Velloso, falou da parceria com a SAF e do 
benefício que esse acordo vai trazer para os agricultores do Piauí. “Esse é um momento 
muito especial tanto para a Equatorial como para o Governo do Estado do Piauí, através 
da Secretaria de Agricultura Familiar. Mas principalmente, para os agricultores e 
agricultoras do Piauí, que serão beneficiados”, disse. 
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Servidores estaduais já podem solicitar cartão 
de crédito com juros mais baixos 

 
Servidores estaduais, efetivos e comissionados já podem se cadastrar para aderir ao cartão 
de crédito do servidor. A solicitação poderá ser feita por meio do endereço 
eletrônico http://up.the.br/ficha_cadastral.php; no telefone 33052600, que também é 
WhatsApp; ou presencialmente nos guichês de atendimento da empresa UP Cred, 
financeira credenciada pelo Governo do Estado para ser a operadora do cartão, instalados 
nas dependências do Centro Administrativo. 
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Para fazer o cadastro presencialmente, o servidor deve estar de posse de cópias do 
contracheque, carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço. Se optar por 
preencher o cadastro virtual, os documentos devem ser inseridos no sistema. 

O Cartão do Servidor, operacionalizado pela Secretaria de Estado da Administração e 
Previdência (SeadPrev), Agência de Fomento e Desenvolvimento do Piauí (Piauí 
Fomento) e Agência de Tecnologia da Informação (ATI), é uma modalidade de crédito 
em que a instituição financeira concede ao servidor público o benefício de um cartão de 
crédito para ser movimentado até o limite de 10% do salário mensal. O pagamento da 
fatura é descontado diretamente no contracheque do servidor. 

Sem taxa de adesão e sem anuidade, o Cartão do Servidor ainda tem a vantagem de 
oferecer uma taxa de juros de 4,53%, percentual bem abaixo do praticado no 
mercado.  “Outra vantagem é que não existe o crédito rotativo, oferecido ao consumidor 
quando ele não faz o pagamento total da fatura até a data do vencimento. Também não 
existe o pagamento mínimo e o servidor não terá que pagar nenhum valor a mais do que 
o já descontado em folha, o que evita o endividamento”, explicou o secretário de Estado 
da Administração e Previdência, Franzé Silva. 

Ao tempo em que favorece o servidor com crédito mais barato, o Cartão do Servidor 
oportuniza ao Estado a captação de recursos para a Piauí Fomento. “Parte do valor 
arrecadado com o lançamento de cada cartão será repassado à Agência de Fomento. Esse 
valor vai ser investido no apoio ao micro e pequeno empresário. Também teremos o 
recolhimento de R$ 1 por cada empréstimo consignado, a ser utilizado em programas 
sociais e ajuda financeira a entidades sem fins lucrativos. Ou seja, não é só o servidor que 
será beneficiado. A linha de crédito aquece a economia, ajuda as pequenas empresas e 
pessoas em situação de vulnerabilidade social”, reforçou o gestor da SeadPrev. 

Estudantes de União participam de revisão 
Pré-Enem na Estrada 
O reencontro com a escola e os professores foi um momento muito aguardado pelos 
estudantes do município de União e, mesmo que por algumas horas, esse contato foi 
permitido graças a revisão Pré-Enem na Estrada. Seguindo os protocolos do Comitê de 
Operações Emergenciais (COE), a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) realizou, 
nesta sexta-feira (23), mais uma revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
de forma presencial na Unidade Escolar Barão de Gurgueia. 

Desta vez para os estudantes das escolas da 2ª Gerência Regional de Educação, o reforço 
aconteceu com aulas das disciplinas de Linguagens (professora Geórgia Soares), Redação 
(professora Tatiana Dantas), Biologia (professor Tércio Câmara), Matemática (professor 
Alexsandro Kesller) e Filosofia/sociologia (professor Thiago Ramos). 



 

O superintendente de Educação Técnica e Profissional e Educação de Jovens e Adultos 
da Seduc, José Barros Sobrinho, esteve na revisão conversando com os estudantes e 
destacou a importância deste contato na reta final para o Enem. “É o momento do 
reencontro dos nossos alunos com o ambiente escolar e nesta reaproximação estamos 
mantendo todos os cuidados que o protocolo sanitário exige. Os alunos estavam ansiosos 
para receber as revisões, ter o contato com os nossos professores e, assim, se prepararem 
cada vez mais para o exame e conquistarem a entrada no ensino superior. Este foi um dia 
para que nossos alunos tirem daqui o máximo de aprendizado neste retorno de 
atividades”, afirmou. 

Ao adentrarem na sede da escola, os estudantes seguiram os protocolos sanitários com 
tapete sanitizante, receberam máscaras e tiveram à disposição dispensadores de álcool em 
gel, bem como encontraram as carteiras com distanciamento social recomendado. Os 
alunos receberam lanche e material didático. 

Atento a todas as dicas repassadas pelos professores, o estudante da Unidade Escolar 
Marcos Parente, Raimundo Gomes Rodrigues, comemorou o reforço dos conteúdos com 
as aulas na sua cidade. “Estas revisões presenciais são importantes para nós, alunos, pois 
trazem professores especializados e capazes para nos ajudar nas aulas de preparação do 
Enem. Nesse período de pandemia, é bom contar com o auxílio dos professores que 
realmente têm segurança, além da socialização que estes momentos proporcionam e não 
podemos ter agora”, disse. 

Segundo a estudante Gabriele Katrine Santos, a pandemia provocada pelo coronavírus 
dificultou a preparação para o Enem no início, mas ela segue firme no seu objetivo. “Com 
esse momento de pandemia, o afastamento da escola e sem o contato da aula presencial 
ficou difícil, mas as aulas na reta final auxiliam na preparação de forma mais clara. Ter o 
reforço com assuntos diversos é importante para ampliar o conhecimento para o Enem e 
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com fé irei conseguir a vaga no final”, disse a aluna da Unidade Escolar Barão de 
Gurgueia. 

Seguindo o calendário de atividades preparatórias para o Enem, neste sábado (24), a 
revisão Pré-Enem na estrada acontece na cidade de Fronteiras, no Ceep Francisco Alves 
de Sousa. 

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. 

 


