
 

 

 

 

 

 
 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 232 casos confirmados e 14 óbitos pelo 
novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na 
noite deste domingo (11). 
 
Dos 232 casos confirmados da doença, 141 são mulheres e 91 homens, com idades que 
variam de cinco a 101 anos.  
 
Dez  homens e quatro mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
das cidades de Alagoinha do Piauí  (84 anos), Avelino Lopes (66 anos), Baixa Grande do 
Ribeiro  (83 anos), Bom Jesus (87 anos), Caraúbas (69 anos), Floriano (69 anos), São 
Raimundo Nonato (81 anos), Socorro do Piauí (35 anos) e Teresina (51 e 53 anos). Já as 
mulheres eram de Ipiranga (84  anos), Picos (80 anos), São Julião ( 68 anos) e Teresina 
(72 anos).  
   



O boletim de hoje traz uma correção de um óbito registrado como de Ribeiro Gonçalves, 
mas que é na verdade de Baixa Grande do Ribeiro.  
 
Os casos confirmados no estado somam 102.500, em todos os municípios. Já os óbitos 
pelo novo coronavírus chegam a 2.230 e foram registrados em 173 municípios. Até agora, 
morreram 1.286  homens e 944 mulheres.  
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 479 
ocupados, sendo 295  leitos clínicos, 181 UTIs e 3 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.018 até  o dia 11 de outubro. 
 
A Sesapi estima que 99.791 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento 
(casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram 
para morte. 

 
Consórcio do Nordeste estuda plano para 
complexo turístico na região 

 

O Governador Wellington Dias se reuniu em São Paulo, com o ex-ministro do Turismo, 
Luís Barreto. Em pauta, a elaboração de um plano de estruturação do setor na região 
Nordeste por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). O 
trabalho será desenvolvido em parceria com equipes técnicas dos nove estados da região 
e um esboço do projeto deve ser apresentado ao colegiado do Consórcio do Nordeste no 
dia 30 de novembro. 



“Nós temos essa parceria, em nível de Consórcio do Nordeste, com o Pnud e, no que diz 
respeito ao Piauí, nos interessa a consolidação de três grandes áreas turísticas: a região da 
Rota das Emoções, no litoral, e a ideia agora é integrar para as Serras Nordeste, em 
direção ao Parque Nacional de Sete Cidades e Ubajara. Ao mesmo tempo, trabalhar em 
relação a grande Teresina e essa região da Serra da Capivara, podendo integrar com o 
Parque do Rangel, agora em Bom Jesus, onde temos também o cânion dos Vianas e ali 
próximo o Parque das Águas, em Cristino Castro”, explica o governador. 

Paralelamente, as equipes destacadas por cada um dos estados desenvolverão um estudo 
sobre quais os aeroportos que se comportam melhor como porta de entrada de voos e 
conexões regionais e quais deverão receber voos vindo de outros países. O objetivo é 
montar um complexo que leve em consideração desde a valorização e publicidade das 
belezas do litoral nordestino, até o turismo mais elaborado, que explore a diversidade das 
serras, com em São Raimundo Nonato, onde os registros mais antigos da chegada do 
homem às Américas vieram a público. 

 

Formações Rochosas – São Raimundo Nonato – Foto: Chico Rasta /MTur 

Estudantes da rede estadual terão aulas 
especiais aos sábados 
A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) deu início às aulas remotas referentes aos 
sábados letivos. A iniciativa tem como objetivo contabilizar na carga horária anual da 
Rede Pública Estadual de Ensino. As aulas serão transmitidas ao vivo pelo programa de 
mediação tecnológica Canal Educação. 

De acordo com a diretora do Canal Educação, Viviane Carvalhedo, o maior beneficiado 
pelas aulas será o estudante da rede. “Queremos ampliar as oportunidades de aula, além 
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de dar um maior reforço nas atividades remotas para fortalecer a aprendizagem dos nossos 
estudantes”, afirma Carvalhedo. 

Ainda segundo a diretora, até o fim do ano, serão realizados cinco sábados letivos, 
considerando a grade curricular das aulas. 

 

As aulas contemplam as ofertas do Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª série), Ensino Fundamental 
(6º, 7º 8º e 9º ano) e Educação de Jovens e Adultos (IV, V, VI e VII), nos turnos manhã, 
tarde e noite, respectivamente. 

A transmissão será pelo YouTube do Canal Educação, no 
link: https://canaleducacao.tv/aulas-ao-vivo. Basta escolher a turma e clicar na opção. 

Turnos e turmas 

Manhã: 1ª, 2ª e 3ª série (Ensino Médio) 

Tarde: 6º, 7º 8º e 9º ano (Ensino Fundamental) 

Noite: EJA – IV, V, VI e VII 

Programação 

17/10 – aulas referentes ao horário de terça-feira; 

24/10 – aulas referentes ao horário de quarta-feira; 

14/11 – aulas referentes ao horário de quinta-feira; 

28/11 – aulas referentes ao horário de sexta-feira. 

https://canaleducacao.tv/aulas-ao-vivo

