
 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 579 casos confirmados e 12 óbitos pela 
Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
quinta-feira (19/11). 
Dos 579 casos confirmados da doença, 324 são mulheres e 255 homens, com idades que 
variam de um a 94 anos.  
Dez homens e duas mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram 
naturais de Canto do Buriti (71 anos) e Fartura do Piauí (81 anos). Já os homens eram das 
cidades de Bomfim do Piauí (53 anos) Elesbão Veloso (70 anos), Esperantina (66 anos), 
Flores do Piauí (84 anos), Pedro II (29 e 81 anos) ,Picos (76 anos) Redenção do Gurgueia 
(81anos) e Teresina (63 e 74 anos). 
Os casos confirmados no estado somam 122.007 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.568 e foram registrados em 
195 municípios. Até agora, morreram 1.488 homens e 1.080 mulheres. 
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Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 452 
ocupados, sendo 270 leitos clínicos, 172 UTIs e 10 leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 6.255 até o dia 19 de novembro. 
A Sesapi estima que 118.987 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 
 

Entre Rios receberá unidade de 
processamento de pescado 

 
A Seplan realizou, na tarde desta quinta-feira (19), reunião virtual com o conselho do 
território Entre Rios, a secretaria de Agricultura Familiar (SAF) e as Câmeras Setoriais 
para a apresentação do Plano de Gestão da Unidade Básica de Processamento de Pescado, 
um investimento do governo do estado no município de Demerval Lobão.   
 
Segundo Jairo Júnior, diretor de Planejamento Territorial da Seplan, essa é uma demanda 
do território Entre Rios, pactuada no final de 2017, que passou por um processo de 
elaboração de projeto na Seplan. “Depois do projeto pronto foi para adequação no setor 
de engenharia na SAF e, hoje, encontra-se em processo de licitação. A Cooperativa de 
Piscicultores do Vale do Parnaíba, a PESCOO, vai fazer a gestão e a administração dessa 
unidade básica de processamento de pescado e na reunião de hoje eles apresentaram o 
plano de gestão”, explicou o diretor.  
 
O plano de gestão mostra como a cooperativa vai ser administrada, para garantir que a 
unidade tenha pleno funcionamento e, desta forma, possa gerar renda aos seus 
cooperados, pois, muitos deles também são pequenos produtores e agricultores familiares. 
“Na reunião foram dirimidas algumas dúvidas. O próximo passo é a entrega à SAF esse 
documento com as correções levantadas durante o encontro”, disse Jairo Júnior.  
 
O presidente do Conselho Entre Rios, Evandro Aragão, destacou a importância da reunião 
para a discussão do plano de viabilidade econômica e de gestão da unidade. “Foi um 



encontro muito proveitoso e todos nós ficamos muitos felizes pela importância que a 
unidade de beneficiamento de pescado tem para os piscicultores, principalmente para os 
piscicultores do território Entre Rios, cerca de 300 pessoas. Todos estão ansiosos pela 
construção e implantação dessa unidade de processamento de pescado”, relatou.  
 
Segundo Evandro, esse tipo de empreendimento vem para processar o pescado e agregar 
valor ao produto, melhorando o rendimento dos piscicultores. “Essa unidade de 
processamento de pescado vem no momento certo. Nós estamos realmente precisando de 
um empreendimento desse porte, para consolidar a cadeia produtiva da piscicultura no 
território Entre Rios. E digo até que essa unidade servirá como modelo dentro do estado 
do Piauí”, comemorou.  
 
Luciano Brito, diretor de Agricultura Familiar da SAF, ressaltou a importância da 
apresentação das estratégias de gestão da unidade. “É mais uma atividade, diferente do 
cultivo do peixe, que eles precisam aprender a administrar. Ficamos muito satisfeitos com 
o produto apresentado, vamos ainda avaliar e devolver com algumas sugestões para o 
melhor funcionamento da unidade. Estamos constituindo um instrumento e uma ação para 
ela venha a funcionar no futuro, com geração de emprego e renda para a cadeia da 
piscicultura e da agricultura familiar no estado”, concluiu.  

Idepi conclui mais uma etapa na construção 
da adutora Padre Lira 

 
O Instituto de Desenvolvimento do Piauí (Idepi) concluiu mais uma etapa na construção 
da Adutora Padre Lira, no município de Dom Inocêncio, no semiárido piauiense. A obra 
possui, ao todo, 50 km de extensão e será uma das obras estruturantes mais importantes 



no combate à seca, pois vai melhorar o abastecimento de água na região, garantindo a 
regularidade na sua distribuição e beneficiando direta e indiretamente 12 mil habitantes. 

Nesta etapa, explica o diretor-geral do Idepi, Leonardo Sobral, está sendo finalizada a 
implantação e montagem da estação de tratamento de água (ETA) que possui capacidade 
de armazenagem de 72m³ por hora. “Além de atender à população da zona urbana, ela 
também chegará aos moradores da zona rural próximas à rede, auxiliando, 
principalmente, as famílias que têm a agricultura familiar como principal fonte de renda”, 
detalha o gestor. 

Ele informa que a adutora será abastecida pelo reservatório Jenipapo, com capacidade 
total de 400m³ para distribuição de água tratada. Além disso, possui também duas 
estações de bombeamento, estações elevatórias, 18 unidades de reservatórios de fibra, 
com capacidade para 15 mil litros, bebedouros para animais, dentre outras características. 

 

De acordo com o gestor, o investimento na construção da adutora chega a R$ 16,8 
milhões, sendo os recursos provenientes do tesouro estadual e do orçamento geral da 
união. A obra também está enquadrada no Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC). “A construção de adutoras, assim como a perfuração de poços, a construção de 
açudes e barragens são obras de benefício social muito grande. Através delas, 
conseguimos minimizar e até evitar danos maiores à população dos municípios, uma vez 
que eles poderão armazenar água e assim fazer uma melhor distribuição nos períodos de 
escassez”, pontua Leonardo Sobral. 

O diretor de engenharia do Idepi, Antônio Marcos Lima, destaca que uma das maiores 
vantagens da adutora é, sem dúvida a melhor distribuição de água nessas regiões afetadas 
pela seca, em especial em períodos longos. “Além de trazer benefícios para o consumo 
humano, este tipo de obra tem também impactos econômicos positivos, uma vez que 
possibilita a abertura de novos empreendimentos que dependem diretamente da 
disponibilidade de água”, avalia o engenheiro. 



Atendimento Especial no Enem inclui grupo 
de risco da Covid 

 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 
divulgou a possibilidade de solicitação do atendimento especializado para os candidatos 
inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 que se enquadram no grupo 
de risco para forma grave da Covid-19. 

Os candidatos podem solicitar atendimento especial na aplicação da prova por meio da 
central de atendimento (0800 616161) até 7 de janeiro, quando faltarão 10 dias para o 
exame. 

Viviane Carvalhedo, diretora da Unidade de Mediação Tecnológica da Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc), pontuou que os candidatos devem estar atentos ao prazo de 
solicitação. 

“Todos os candidatos que sentirem a necessidade de atendimento especializado terão até 
o dia 7 de janeiro, quando restam dez dias para aplicação da primeira prova, para solicitar 
o atendimento especializado. Os idosos não precisam realizar a solicitação, pois já têm a 
orientação automática por parte do Inep. Eles terão a possibilidade de ficar em salas com 
número reduzido de alunos”, disse a diretora. 

Além da inclusão do grupo de risco para a Covid, o atendimento especializado na prova 
é destinado a pessoas com surdo cegueira, deficiência auditiva, baixa visão, deficiência 
física, autismo, discalculia, cegueira, surdez, visão monocular, deficiência intelectual 



(mental), dislexia e déficit de atenção. Já o atendimento específico é realizado para 
grávidas, lactantes, idosos e estudantes em classe hospitalar. 

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2020 acontecem nos próximos meses. 

Provas impressas: 17 e 24 de janeiro 

Provas digitais: 31 de janeiro e 7 de fevereiro 

 


