
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 255 casos confirmados e quatro óbitos 
pela Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite 
deste sábado (31). 

Dos 255 casos confirmados da doença, 157 são mulheres e 98 homens, com idades que 
variam de 10 meses a 93 anos. 

Dois homens e duas mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Landri Sales (85 anos) e Teresina (70 anos). Já elas eram de Floriano (86 anos) 
e Simplicio Mendes (75 anos). 

  

Os casos confirmados no estado somam 113.546 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.404 e foram registrados em 
187 municípios. Até agora, morreram 1.396 homens e 1.008 mulheres.  



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 486 
ocupados, sendo 295  leitos clínicos, 184 UTIs e sete leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.656 até o dia 31 de outubro. 

A Sesapi estima que 110.656 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 
Sesapi reforça infraestrutura do hospital de 
São Raimundo Nonato 
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) está incrementando a infraestrutura do Hospital 
Regional Senador Cândido Ferraz, em São Raimundo Nonato. O município também vai 
receber reforço nas equipes do programa Busca Ativa. A Unidade de saúde contará com 
serviço de hemodiálise, automatização do laboratório de análises clínicas e uma nova 
ambulância. 

 

“Estamos trazendo mais investimentos para o hospital que já tem uma estrutura de 15 
leitos de UTI para o combate a Covid-19. Agora, vamos aprimorar a assistência à saúde 
de toda a população da Serra da Capivara”, destaca o secretário de Estado da Saúde, 
Florentino Neto. 

Para ajudar também no combate ao avanço da Covid-19 no município, a Sesapi está 
reforçando as equipes do programa Busca Ativa que tem como objetivo identificar casos 
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da Covid-19 ainda não registrados, permitindo um acompanhamento e tratamento 
imediato de cada caso. 

“Essa ajuda da Sesapi é de fundamental importância para a nossa cidade, que está 
recebendo esse reforço do Busca Ativa, a melhoria do hospital e a chegada de uma nova 
ambulância. Com isso, vamos unir nossas forças no combate a essa pandemia”, enfatiza 
o diretor da Regional de Saúde, João Eudson. 

O município de São Raimundo Nonato já registrou 1.933 casos de coronavírus e nove 
mortes pela doença. Atualmente, dos 20 leitos clínicos, instalados pela Sesapi, para o 
enfrentamento à doença, 11 estão ocupados e todos os 15 leitos de UTI estão com 
pacientes. 

“Após percebermos um novo aumento no número de internações nas UPA e hospital do 
município, buscamos ajuda da Sesapi e fomos prontamente atendidos pelo secretário 
Florentino Neto, que trouxe esse reforço para a nossa parte clínica e equipe profissional, 
que vai nos ajudar a diminuir a incidência da Covid-19”, ressalta a diretora do Hospital 
Regional Senador Cândido Ferraz, Nilvânia Nascimento. 

Seduc promove 26ª edição da Revisão Pré-
Enem Live no domingo (1º) 

 
Os estudantes que estão se preparando para realizar as provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) poderão acompanhar a 26ª edição do Pré-Enem Live no próximo 
domingo (1º), das 8h às 12h. As aulas, que são exclusivamente on-line, obedecem às 
recomendações de isolamento social devido à pandemia da Covid-19. 



A edição contará com as aulas nas disciplinas Linguagens, Química, Matemática e 
Redação, ministradas pelos professores Flávia Lêda, Feijão, Wagner Filho, Ageu Jr., 
respectivamente. As aulas serão transmitidas pela plataforma do Canal Educação no 
YouTube, pelo Facebook e pela TV Antares (canal 2.1). 

Com apresentações dos professores Wellington Soares e Hildalene Pinheiro, são 
realizados entre as aulas os quadros “Bora Louvar”, que homenageia e celebra artistas, 
escritores, personalidades que contribuem ou contribuíram com a cultura mundial. O 
“Bora Ler”, com sugestões de livros e que objetiva, ao fim do ano, a leitura sete livros da 
literatura brasileira e piauiense. O quadro “Bora Ver Filme”, com sugestões de filmes e, 
ainda, o “Bora Papear”, com conversas e tira dúvidas dos alunos. 

“O Pré-Enem Live já vem preparando os estudantes desde o início do ano e agora ganha 
o reforço do Pré-Enem na Estrada, tudo isso para deixar o estudante piauiense ainda mais 
capacitado nessa reta final”, destaca Wellington Soares. 

“Assistir ao Pré-Enem Live é multiplicar o conhecimento de mundo e enriquecer ainda 
mais o repertório sócio cultural de nossos estudantes e isso é muito valioso, torna esse 
projeto diferenciado dos demais, endossando o número crescente de aprovações no Enem 
ao longo de sua existência”, observa Hildalene Pinheiro. 

Para acompanhar as aulas, a equipe do Pré-Enem Seduc disponibiliza todo o conteúdo de 
forma digitalizada no site https://preenem.seduc.pi.gov.br/. 
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