
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 185 casos confirmados e cinco 
óbitos  pela Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite deste domingo (22). 

Dos 185 casos confirmados da doença, 104 são mulheres e 81 homens, com idades que 
variam de quatro a 87 anos.  

Quatro homens e uma mulher não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram das 
cidades de Castelo do Piauí  (51 anos), Novo Oriente do Piauí  (66 anos), Pajeú do 
Piauí  (77 anos) e Pavussu (87 anos). Já a mulher era de Alegrete do Piauí (83 anos). Duas 
das cinco vítimas não possuíam doenças relacionadas.  

Os casos confirmados no estado somam 122.929 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.584 e foram registrados em 
195 municípios. Até agora, morreram 1.502 homens e 1.082 mulheres. 



Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 417 
ocupados, sendo 253 leitos clínicos, 162 UTIs e dois leitos de estabilização. As altas 
acumuladas somam 6.357 até o dia 22 de novembro. 

A Sesapi estima que 119.928 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

SAF registrará lotes para agricultores rurais 
em Batalha 
 

 

SAF registrará lotes para agricultores rurais em Batalha 

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF), executora do Programa Nacional 
de Crédito Fundiário (PNCF), realizou na última sexta-feira no Assentamento Terra 
Ativa, município de Batalha, uma reunião para apresentação do Projeto Regularização 
Fundiária do Semiárido (Refusa). 

O projeto visa realizar a divisão dos lotes nas unidades produtivas beneficiárias com 
projetos do Crédito Fundiário no Piauí, e está sendo executado em parceria com o 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Fundação Cultural e de Fomento à 
Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação (Fadex), além do apoio dos sindicatos dos 
trabalhadores locais e Emater. 

 



 

A secretária de Estado da Agricultura Familiar, Patrícia Vasconcelos, participou da 
visita e falou da importância das parcerias com o IFPI e MAPA e dos benefícios para as 
famílias que irão receber o projeto: “Através desse projeto as famílias irão receber as 
peças técnicas no ponto para que elas possam fazer o registro de imóvel no cartório e 
colocar em seu próprio nome, proporcionando assim mais alternativas de créditos para 
as famílias beneficiadas. Além disso, o projeto também trata da questão ambiental e 
social do assentamento”, concluiu a gestora 

Para Francisco Antônio, morador do assentamento, esse é um sonho para as famílias. 
“Desde o início a gente vem tentando fazer isso, mas a partir de agora ficamos na 
expectativa para a divisão, pois com os lotes em nossos nomes,  podemos deixar de 
herança para nossos filhos e também saber que o que estamos produzindo é nosso. Só 
temos a agradecer”, afirmou Antônio. 

De acordo com a diretora do Crédito Fundiário da SAF, Sheila Reis, as 17 famílias 
beneficiadas em breve terão acesso às peças técnicas. “Elas irão receber as peças 
georeferenciadas e certificadas, a planta topográfica e o memorial descritivo do lote 
produtivo individual. Além desta ação o projeto também visa realizar um diagnóstico 
dos recursos hídricos existentes na unidade produtiva”, ressaltou a diretora 

Participaram do encontro a secretária Patrícia Vasconcelos , a diretora Estadual de 
Crédito Fundiário Sheila Reis, o professor do IFPI Israel de Oliveira Costa, o prefeito 
recém-eleito Zé Luiz , o vice-prefeito recém-eleito Adão de Araújo e os representantes 
do STTR de Batalha, Micilene Cruz e Antônio Carlos. 

Unidade de produção de biscoitos 

Na ocasião também foi realizada uma visita na Unidade de Produção de Biscoito e 
Bolos do Grupo Mulheres Ativas, adquirida por meio do Programa de Geração de 
Emprego e Renda (PROGERE II), executado pela SAF. A produção de biscoito será 



vendida no comércio local e também para o PAA-Covid, que  faz parte do plano 
emergencial do governo do estado para amenizar os efeitos da Covid-19. 

 

 

DER recupera estrada de acesso ao Morro do 
Gritador, em Pedro II 
  

 

 



Uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) iniciou o reparo da estrada 
de acesso ao Morro do Gritador, na cidade de Pedro II. Parte da via desmoronou com a 
forte chuva que atingiu o município na última quinta-feira (19), provocando também a 
queda de árvores sobre a pista. A estrada ficou parcialmente interditada. 

O trabalho é feito pela empresa responsável pela conservação e manutenção de estradas 
no Território Cocais. A intervenção envolve recompactação do solo e recuperação do 
pavimento. O trabalho vai seguir durante o fim de semana. “Vamos tirar material da jazida 
e recompor a erosão. Depois da recomposição vem o pavimento. As máquinas só sairão 
quando o serviço for concluído” garante o diretor da unidade de conservação e 
manutenção do DER, Francisco Alves, o Chicão. 

 

  

A previsão é que a estrada esteja restaurada até a próxima quinta-feira. Até a conclusão, 
o fluxo estará restrito a meia pista. A orientação do DER é que os motoristas tenham 
atenção e diminuam a velocidade. 

O Morro do Gritador é um dos mais belos e mais visitados pontos turísticos na região. O 
cânion possui cerca de 280 metros a uma altitude de 730 metros acima do nível do mar. 

Escolas ampliam preparação dos estudantes 
com Pré-Enem Live 
A Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio do Pré-Enem Seduc, segue 
incentivando a preparação dos estudantes, seja com aulas por transmissão ao vivo ou 
presencial, para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Neste domingo, 22 de 



novembro, os estudantes acompanharam mais um Pré-Enem Live, transmitido pela TV 
Antares (canal 2.1), Facebook e YouTube do Canal Educação e TV Meio Norte. 

 

A dois meses da realização das provas, os estudantes revisaram, no horário de 8h às 12h, 
os conteúdos preparados pelos professores Nereyda Áurea, Alexandro Kesller, Keury 
Campelo e Erick Soares, para as disciplinas de linguagens, matemática, história e redação, 
respectivamente. 

Uma das marcas da live é a interação entre professores e alunos durante a transmissão. 
Sempre atentos às dicas e questionamentos dos professores, os estudantes participaram 
das aulas por meio dos grupos na plataforma Whatsapp Salas de Aula On-line Pré-Enem 
Seduc e também pelo chat no Youtube. Ao final de cada aula, os estudantes ainda podem 
conversar com os professores no quadro Bora Papear e resolver eventual dúvida sobre o 
conteúdo. 

Outra forma de interação acontece no quadro Fala Galera e, nesta semana, o professor 
Wellington Soares conversou, via ligação de vídeo, com a comunidade da 10ª Gerência 
Regional de Educação (GRE), sediada em Floriano. 

Francis de Deus, estudante da Unidade Escolar Pe. Pedro da Silva Oliveira, localizada em 
Rio Grande do Piauí, bateu um papo sobre o Enem. “Busco uma vaga na área da 
enfermagem. Sei que é um curso concorrido, mas estou me esforçando para alcançar a 
aprovação com o material da escola e o conteúdo do Pré-Enem”, comentou. 

Representando a 10ª GRE, a coordenadora da regional Hildagia Araújo Sousa ressaltou a 
preparação da gerência para os estudantes diante da pandemia da Covid-19. 

“Nesse período de pandemia conseguimos nos reinventar com os nossos alunos. A escola 
na qual Frances estuda retornou gradualmente de forma presencial com a 3ª série do 
ensino médio, a etapa VII da EJA e o Pré-Enem. Já os estudantes das outras escolas que 
ainda não retornaram de modo presencial estão sempre acompanhando as aulas remotas, 
via material disponibilizado pelo Canal Educação e o Pré-Enem Live e isto vai 
fortalecendo os estudantes”, destacou. 



Maria do Espirito Santos Brandão é professora da U. E. Luis Soares da Silva, localizada 
em São José do Peixe, e também contou sobre o trabalho desenvolvido na escola para 
voltar a atenção dos estudantes aos estudos diante da pandemia. 

“Os estudantes, professores e coordenadores estão engajados mesmo neste momento 
diferente. Tivemos que nos adequar para continuar dando acesso aos materiais e à nossa 
escola. Como toda a rede, tivemos que superar os desafios para que o ensino continuasse. 
A 10ª GRE tem a preocupação de nos enviar o material de preparação e buscamos fazer 
com que os alunos consigam acompanhar os assuntos. Utilizamos muito grupos de 
conversas no Whatsapp para dar o suporte aos estudantes”, declarou a professora. 

Ainda durante a transmissão, os estudantes acompanharam os quadros “Bora Louvar”, 
que homenageia e celebra artistas, escritores e, personalidades que contribuem ou 
contribuíram com a cultura mundial; “Bora Ler”, com sugestões de livros e que objetiva 
ao levar o aluno a ler sete livros da literatura brasileira e piauiense até  o final do ano; e o 
quadro “Bora Ver Filme”, com sugestões de filmes. 

 


