
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 226 casos confirmados e cinco 
óbitos  pela Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite deste sábado (21/11). 

Dos 226 casos confirmados da doença, 120 são mulheres e 106 homens, com idades que 
variam de cinco meses a 97 anos.  

Cinco homens não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram das cidades de 
Esperantina (58 anos), Milton Brandão (86 anos), Piracuruca (56 anos), Piripiri (80 anos) 
e Santo Inácio do Piauí (25 anos).  As vítimas de 25 e 86 anos não possuíam doenças 
relacionadas.  



Os casos confirmados no estado somam 122.744 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.579 e foram registrados em 
195 municípios. Até agora, morreram 1.498 homens e 1.081 mulheres. 

Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 405 
ocupados, sendo 249 leitos clínicos, 154 UTIs e dois leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 6.333 até o dia 21 de novembro. 

A Sesapi estima que 119.760 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

Vice-governadora e Seduc entregam 
equipamentos em comunidade quilombola 
Mimbó 
 

Criada há 201 anos, a comunidade quilombola Mimbó, em Amarante, a 164 km 
de Teresina , ainda mantém as tradições dos ancestrais. E na sexta-feira, dia 
20, comemorou o Dia Nacional da Consciência Negra com atividades culturais. 
A vice-governadora Regina Sousa participou da comemoração junto com os 
400 moradores que receberam uma sala de aula toda equipada e um espaço 
cultural com cozinha e banheiros. 

 

Regina Sousa destacou que no Dia Nacional da Consciência Negra devemos 
discutir mais sobre o racismo e preconceito que crescem no Brasil. A vice-



governadora citou que a comunidade Mimbó presta um grande serviço, ao 
manter sua cultura e preservar sua história. E comentou que ele deve ser um 
modelo de comunidade quilombola e os parlamentares devem se sensibilizar e 
ajudar a preservar a cultura negra no Brasil. 

“Esse quilombo é muito simbólico por ser um dos mais antigos do Brasil e aqui 
há a história viva. Estive aqui no ano passado na comemoração de duzentos 
anos do quilombo e prometi que neste ano faria alguma ação nesta data que 
deve ser lembrada, conversada com as pessoas para frear a questão do 
racismo no país. Esta festa que fazemos é para que este quilombo e tantos 
outros mostrem sua história, conheçam a comunidade quilombola e visitem 
esse espaço”, declarou a vice-governadora. 

 

  

A vice-governadora sugeriu que a comunidade seja transformada em um ponto 
turístico, pois muitas pessoas não conhecem e não sabem o que é uma 
comunidade quilombola. Os dirigentes da Associação da Comunidade Mimbó 
gostaram da ideia da vice-governadora e agradeceram o apoio que ela dá à 
comunidade. 

O secretário estadual de Educação Ellen Gera, participou das atividades e 
destacou a importância do trabalho na área da educação feito na comunidade, 
como os das professoras Idelzuita, 81 anos, que foi a primeira na comunidade, 
e de Marta Paixão, que é diretora da escola no Mimbó. “Elas são exemplos de 
desafios e de amor à educação.” 



 
Regina Sousa visita comunidade quilombola Mimbó 

Marta Paixão, diretora da Unidade Escolar Municipal Pedro Rabelo da Paixão, 
agradeceu a sala de aula toda equipada com carteiras e quadro e os outros 
itens entregues pela Secretaria Estadual da Educação, que inclui ventiladores, 
máscaras, álcool gel e kits escolares. Na escola são 77 alunos do ensino 
infantil e fundamental. 

As atividades que foram encerradas com a apresentação do Pagode do Mimbó. 
Participaram os deputados estaduais Fábio Novo e Francisco Costa, a 
vereadora Mylana Vilarinho, a vereadora eleita Cinara Queiroz, o presidente da 
Fundação de Esportes, Clemilton Queiroz, e representantes do Instituto de 
Desenvolvimento do Estado do Piauí-IDEPI que foi o órgão responsável pela 
construção do Espaço Cultural. 

Jovens do curso Repórter Digital produzem 
programa especial 
 

Jovens beneficiários do Projeto Viva o Semiárido (PVSA), executado no Piauí pela 
Secretaria de Agricultura Familiar, realizaram no último dia 18 o programa 
Compartilhando Soluções Especial, por meio do Curso Repórter Digital, transmitido pela 
TV Nestante (no You Tube). 

O curso foi realizado pelo Instituto Ubiqua,  Fundo Internacional do Desenvolvimento 
Agrícola (FIDA), Fundo Internacional do Desenvolvimento,  Universidade Federal de 
Viçosa (UFV/FUNABRE), Adaptando Conhecimento para a Agricultura Sustentável e o 



Acesso (AKSSAM ), PNUD e Brucke Le Point, da Suíça, em parceria com o Projeto Viva 
o Semiárido (PVSA) do Piauí, Projeto Paulo Freire, do Ceará, e Projeto Pró Semiárido, 
da Bahia. 

 

60 jovens dos projetos dos estados do Piauí, Ceará e Bahia participaram do curso, que 
teve duração de 4 meses, de forma semipresencial, contando com disciplinas sobre 
ferramentas digitais, Youtube, audiovisual, podcast e como trabalhar com internet a partir 
da realidade das juventudes do campo. 

O coordenador do PVSA no Piauí, Francisco das Chagas Ribeiro, destacou a importância 
da continuidade da parceria para a formação dos jovens do Nordeste: “A realização do 
programa transmitido pela TV Nestante, produzido pelos alunos e que faz parte deste 
encerramento, é um dos resultados do curso. A parceria continua com outras ações e 
formações e vamos disputar outras vagas que o instituto Ubiqua irá oferecer”. 

Pensando no processo de conclusão do curso, o coordenador fez uma avaliação positiva, 
mesmo com algumas dificuldades enfrentadas pelos participantes, beneficiários e seus 
filhos: “Eles tiveram alguns problemas, como acesso à internet, mas conseguimos 
concluir e a avaliação no geral foi positiva. Os jovens também fizeram uma avaliação 
muito boa e estamos todos satisfeitos com os resultados”, ressaltou Ribeiro. 

A consultora de Gênero, Raça/Etnia e Geração do PVSA, Sarah Luiza Moreira, que 
acompanha a realização do curso e esteve no apoio ao grupo na organização do programa 
especial, ressaltou que o curso ofereceu diferentes e importantes questões envolvendo o 
debate e aprendizados sobre o uso das mídias sociais, mostrando as boas práticas 
realizadas nos territórios e suas comunidades. “Esse tem sido um processo muito rico que 
está culminando na realização desse programa, que possibilitou que os jovens colocassem 
em prática o que foi aprendido neste período. Com o programa, foi possível construir o 
roteiro, exercitar o lugar de entrevistadores e entrevistados, elaborar perguntas e 
apresentar boas práticas que vêm sendo apoiadas pelo PVSA no Piauí”, afirmou a 
consultora. 



Sarah Moreira destacou como exemplos o trabalho de jovens com a caprinocultura, a 
produção nos quintais produtivos, o trabalho com as cadernetas agroecológicas, o 
fortalecimento da organização e produção das juventudes, das comunidades quilombolas, 
assim como atividades de cultura, arte e comunicação. “Foi um momento muito rico que 
está culminando com encerramento deste curso neste sábado chamado de Transformatura, 
por mostrar a transformação que o curso trouxe para a vida desses jovens”, concluiu a 
consultora. 

Durante o programa, os jovens produziram e apresentaram reportagens com depoimentos 
de jovens produtores e criadores, mostrando boas práticas, como as desenvolvidas pelos 
jovens do Assentamento Lisboa, em São João do Piauí, que mostrou a produção de um 
vídeo produzido pela aluna Elizete, sobre a intensificação da produção e comercialização 
de carne de caprinos através de uma estação de terminação. O momento contou com a 
participação de convidadas que mostraram o que tem sido realizado no semiárido 
piauiense através do PVSA e o trabalho da Assistência Técnica Sistemática (ATS): 
Francisca Neri, mulher jovem da Coovita e da Ascobetânia; Miriã Medeiros, da SEDUC, 
falou sobre o trabalho da educação contextualizada e Ednalva Costa, da Cootapi, sobre a 
ação de construção de quintais agroecológicos nas escolas. 

A jovem agricultora Sandryelle da Silva Ferreira e a diretora de Educação e Extensão 
Rural do EMATER, Márcia Mendes, mostraram os aprendizados que o trabalho com as 
cadernetas agroecológicas têm proporcionado tanto para as agricultoras quanto para as 
equipes técnicas, dando visibilidade à contribuição econômica e produtiva das mulheres 
rurais. Foi possível ainda conhecer mais sobre a produção dos quintais produtivos e a 
tecnologia do reuso de água cinza, com a agricultora e representante do Movimento dos 
Pequenos Agricultores (MPA), Sônia Costa. O momento contou ainda com a 
apresentação cultural do grupo de dança Ébano, da comunidade quilombola de Cana 
Brava dos Amaros e poesia, com Josineide da Costa Sousa. 

Ednalva Costa, presidente da Cooperativa de Trabalho de Prestação de Serviços para o 
Desenvolvimento da Agricultura Familiar (COOTAPI), falou em protagonismo e 
empoderamento dos jovens: “O resultado é maravilhoso, conhecimento adquirido e que 
pode ser multiplicado. A questão da sucessão rural e a demanda com a juventude é urgente 
e a formação é uma destas estratégias e que deve ser viabilizada por meio de políticas 
públicas que possam manter os jovens no campo, conforme a sua realidade”, frisou Costa. 

 


