
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 449 casos confirmados e sete 
óbitos  pela Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
na noite desta segunda-feira (23). 

Dos 449 casos confirmados da doença, 260 são mulheres e 189 homens, com idades que 
variam de um a 94 anos.  

Seis homens e uma mulher não resistiram às complicações da Covid-19. Ela era natural 
de Elesbão Veloso (63 anos). Os homens eram das cidades de Pedro II (64 anos), Picos 
(56 anos) e Teresina (58,62, 75 e 82 anos). Todas as vítimas possuíam comorbidades. 

Os casos confirmados no estado somam 123.378 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.591 e foram registrados em 
195 municípios. Até agora, morreram 1.508 homens e 1.083 mulheres. 
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Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 408 
ocupados, sendo 238 leitos clínicos e 170 UTIs. As altas acumuladas somam 6.391 até o 
dia 23 de novembro. 

A Sesapi estima que 120.379 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

Ação pioneira no país garante conectividade 
aos alunos das escolas estaduais 

 
O Piauí é o primeiro estado do país a distribuir chips com internet e gestão de conteúdo 
aos estudantes da rede estadual. Serão entregues aos alunos mais de 180 mil chips, sendo 
140 mil com tecnologia 4G da Claro, e outros 40 mil da operadora Vivo. Os alunos terão 
20 GB de internet. 

Não só ampliar as possibilidades de acesso aos conteúdos e atividades online, a Seduc vai 
garantir que o aluno realmente esteja utilizando a internet para fins educacionais. Para 
isso, será utilizada uma solução inovadora que facilitará a gestão de dados pela Secretaria 
de Estado da Educação (Seduc) e a comunicação entre professores e estudantes. 

Por meio da solução da Embratel, a secretaria poderá estipular regras de uso das linhas 
móveis; determinar os sites e aplicativos que poderão ser acessados, analisando o 
consumo deles; bloquear ou desbloquear o compartilhamento de hotspot nos dispositivos 
e vincular o chip com um determinado aparelho para que ele não funcione em outro 
celular, por exemplo. Isso possibilita monitorar o consumo de forma mais assertiva, 
assegurando o uso de dados de maneira eficiente e disponibilidade de conectividade 
durante todo o ano letivo. 



Nesta segunda-feira (23), o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da 
Educação, realizou a solenidade de apresentação da ação. Na oportunidade, alunos do 
Colégio Liceu Piauiense, representando os estudantes da rede, receberam os chips. “É 
muito legal essa ação, pois vai ajudar bastante na hora de utilizar a internet para estudar”, 
disse Amanda Bojea, aluna do 3º ano do Colégio Liceu. 

O governador Wellington Dias avalia positivamente a ação. “Desde março intensificamos 
o uso das tecnologias para repassar conteúdos aos estudantes, de forma que a educação 
não parou mesmo em meio à pandemia e agora damos um passo à frente, ampliando o 
acesso do aluno às plataformas digitais com esses chips de internet 4G. Essa ação garante 
não só mais acesso aos conteúdos, mas também permite maior interação do aluno com o 
professor. Todo o acesso será monitorado e queremos com isso nivelar o conhecimento e 
nos utilizarmos cada vez mais de tecnologias avançadas não só para a educação básica, 
mas também para o ensino técnico profissional e superior”, disse o gestor. 

 

 

Para o secretário de Estado da Educação, Ellen Gera, a iniciativa auxilia a sanar os 
problemas de acesso à internet por parte dos alunos. “Avançamos muito na educação e 
com essa nova ação sanamos o problema da conectividade dos alunos, ampliando as 
possibilidades de acesso aos conteúdos e plataformas educacionais. Os chips serão 
entregues a todos os alunos da rede para facilitar a conclusão deste ano letivo e auxiliar 
no início do próximo. Após seis meses de uso, faremos uma avaliação para verificar a 
eficácia dessa ação”, afirmou o gestor. 

“Esse projeto é pioneiro no país, pois é o primeiro que une a entrega de conectividade 
integrada à gestão de dados para uma Secretaria da Educação do Estado. Estamos muito 
felizes por participarmos dessa iniciativa inovadora e temos certeza de que vamos ajudar 
o Piauí a levar o ensino do Estado para o próximo nível”, concluiu Maria Teresa Lima, 
diretora-executiva da Embratel para Governo. 

Aulas remotas 



Desde o início da suspensão das aulas presenciais, devido à pandemia do novo 
coronavírus, 86% dos estudantes matriculados na rede estadual tiveram acesso às aulas 
remotas. A Seduc já disponibilizou 9.300 aulas online e as plataformas digitais já 
registraram mais de 3 milhões de acessos aos conteúdos. 

 

Governo trabalha na recuperação de rodovias 
atingidas pelas chuvas 
Devido às fortes chuvas que atingem o Piauí nos últimos dias, o Governo do Estado, por 
meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PI), monitora as rodovias 
estaduais e envia equipes para prestar a assistência necessária àquelas que sofrerem algum 
problema na estrutura. 

Com o intuito de conseguir avaliar os problemas mais graves que venham a aparecer, 
independente da distância e da emergência, a diretoria-geral do DER afirma que o órgão 
tem conseguido atender às demandas em um prazo considerado dentro do limite, 
concluindo, assim, a recuperação das estradas que mais precisam de uma intervenção 
mais urgente. 

“Tivemos, por dois momentos, chuvas isoladas nos últimos dias, o que acabou 
comprometendo estradas no sul e no norte do estado, mas prontamente nossas equipes se 
deslocaram a esses locais e avaliaram a situação para, no mesmo instante, iniciar a melhor 
forma possível de recuperarmos essas estradas”, destacou Castro Neto, diretor-geral do 
DER. 



No último sábado, no norte do estado, equipes do DER se dirigiram até a PI que liga a 
cidade de Pedro II a um dos pontos turísticos mais conhecidos da região, o Morro do 
Gritador, a fim de providenciar as intervenções necessárias depois que as chuvas abriram 
uma cratera que comprometeu metade da rodovia. 

 

 

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

Parte da via desmoronou com a forte chuva que atingiu o município, provocando também 
a queda de árvores sobre a pista. A estrada ficou parcialmente interditada. 

A intervenção envolve recompactação do solo e recuperação do pavimento. O trabalho 
vai seguir durante esta 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 (26). Até a 
conclusão, o fluxo estará restrito à meia pista. A orientação do DER é que os motoristas 
tenham atenção e diminuam a velocidade. 

Centenas de moradores ficaram isolados após o volume de água de um riacho subir e 
romper um trecho da PI-459 na madrugada da terça-feira (17), no município de Queimada 
Nova, distante 553 km de Teresina. 

A água começou a passar por cima do asfalto, e pouco tempo depois o trecho foi destruído. 
O local fica a 29 km da sede do município e dá acesso à BR-020, em São João do Piauí, 
e à BR-407, que liga a cidade de Paulistana a Petrolina. 

De forma a se interar de todo o problema na rodovia, a diretoria-geral do DER, naquele 
momento, deslocou imediatamente equipes ao local que refizeram o estudo da situação, 
a fim de, nos próximos dias, iniciarem as medidas necessárias para recuperação total da 
rodovia por meio da construtora responsável pelos serviços. 

PI-238 em Bocaina 

Já na rodovia PI-238, que liga Picos à cidade de Bocaina, os condutores percorrem 17 
quilômetros, desses, três quilômetros encontram-se bastante desgastados, o que acaba 
comprometendo parte da viagem das pessoas que trafegam pela rodovia. 

No entanto, a diretoria de Conservação e Manutenção do DER afirma que nos próximos 
dias equipes do órgão farão operação tapa-buraco e em uma fase posterior trabalhará a 
recuperação asfáltica mais completa, colocando um novo asfalto em toda a extensão 
desses trechos. 

A rodovia também dá acesso aos municípios de São Luís do Piauí e São João da 
Canabrava. 

 


