
 

 

 

 

 

 

 
Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 520 casos confirmados e nove óbitos  
pela Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite 
desta sexta-feira (27). 
 
Dos 520 casos confirmados da doença, 266 são mulheres e 254  homens, com idades que 
variam de seis meses a 89 anos.  
 
Quatro homens e cinco mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram 
naturais de Floriano (80 anos), Francisco Ayres (82 anos), Picos (52 e 76 anos) e São 
Raimundo Nonato (59  anos). Já os homens eram de Picos  (82 anos), Piracuruca (54 
anos) e Teresina (82 e 86 anos). Todas as vítimas possuíam comorbidades. 



 
Os casos confirmados no estado somam 125.675 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.617 e foram registrados em 
197 municípios. Até agora, morreram 1.523 homens e 1.094 mulheres. 
 
Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 438 
ocupados, sendo 269 leitos clínicos e 164 UTIs e cinco em leitos de estabilização. As 
altas acumuladas somam 6.484 até o dia 27 de novembro. 
 
A Sesapi estima que 122.620 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

 
Piauí Fomento firma parceria para facilitar 
acesso de produtores rurais ao crédito 
Para ampliar a atuação e poder levar linhas de crédito aos produtores rurais das várias 
regiões do estado, a Agência de Fomento e Desenvolvimento do Estado do Piauí – Piauí 
Fomento firmou, nesta sexta-feira (27), termo de cooperação técnica com a Cooperativa 
de Trabalho de Prestação de Serviços para o Desenvolvimento Rural Sustentável da 
Agricultura Familiar (Cootapi). A solenidade foi realizada na sede da Vice-Governadoria 
do Estado e contou com a presença da vice-governadora Regina Sousa, do presidente da 
Piauí Fomento, Luiz Carlos Evérton, dos diretores Evaldo Ciríaco e Carlete Freitas, e de 
representantes da Cootapi. 

 

“Pela parceria, a cooperativa prestará serviços de assistência técnica aos financiamentos 
que serão solicitados pelos produtores rurais, além de possibilitar essa intermediação 



entre a instituição financeira e aqueles que estão necessitando de um apoio às suas 
atividades agrícolas nos mais distantes lugares do estado”, pontuou Luiz Carlos Evérton. 
Os recursos para a linha de crédito agrícola da Piauí Fomento são oriundos do Governo 
do Piauí, por meio do Fundo Especial de Produção (FEP). 

Com taxas subsidiadas, o crédito é de até R$ 50 mil, com prazos que podem se estender 
a 60 meses, carência de até 12 meses e juros a 3% ao ano. Um socorro que vem apoiar o 
pequeno produtor rural também atingido pelos efeitos da pandemia. 

“Os nossos esforços são para conseguirmos interiorizar a atuação da agência de fomento. 
Temos as condições e os recursos para atender quem precisa de crédito facilitado, 
especialmente neste momento, e, por outro lado, a cooperativa nos ajudará a mapear esses 
pequenos produtores rurais por todo o Piauí”, disse Regina Sousa, justificando a 
importância da parceria técnica. 

 

 

Para a presidente da Cooperativa de Técnicos, Edinalva Costa, o termo assinado com a 
Piauí Fomento vai fortalecer a entidade porque vai gerar novos desafios profissionais. 
“Mas o mais importante será viabilizar, por meio de nossa intermediação, um apoio 
financeiro aos agricultores familiares, tão carentes de políticas públicas”, acrescentou 
Edinalva. 

A Cootapi surgiu há 26 anos e conta em seus quadros de cooperados profissionais das 
diversas áreas ligadas ao campo: engenheiro agrônomo, técnicos em agropecuária, 
pedagogos, assistente social, técnico em contabilidade, técnico ambiental, e outros. Com 
esse time, a cooperativa dá todo o suporte técnico às atividades da agricultura familiar. 
Dentre os projetos a que está ligada, a cooperativa atua no Programa Viva o Semiárido, 
na Serra da Capivara, e o Progere, no Território dos Cocais. Ambos os projetos envolvem 



as atividades de apicultura, caprinocultura, avicultura, artesanato e quintais produtivos 
(Bioágua). 

 

 

Pré-Enem na Estrada leva revisão a 
Paulistana e Valença neste sábado (28) 

 

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) intensificou as revisões presenciais nesta 
reta final de preparação dos estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2020. Os professores que fazem parte do Pré-Enem estão mais próximos dos 
alunos com as aulas realizadas nas Gerências Regionais de Educação (GREs) sediadas 
em todo o estado. 



Nesta sexta-feira (27), foi a vez dos estudantes que fazem parte da 6ª Gerência Regional 
de Educação acompanharem as dicas e tirar as dúvidas nas disciplinas de Linguagens, 
Química, Redação, Matemática e História com os professores Hildalene Pinheiro, Carlos 
Feijão, Francisco Rufino, Fabiano Macedo e Keury Campelo, respectivamente. 

Paulistana 

Dando sequência ao Pré-Enem na Estrada, a equipe de professores realizará, neste sábado 
(28), no horário de 8h às 12h, mais uma revisão para os estudantes do município de 
Paulistana. 

A revisão da 17ª GRE contará com as aulas de Linguagens, Química, Redação, 
Matemática e História com os professores Hildalene Pinheiro, Carlos Feijão, Francisco 
Rufino, Fabiano Macedo e Keury Campelo, respectivamente. 

Valença 

Ainda no sábado (28), outra equipe de professores preparou a revisão da 7ª GRE, sediada 
na cidade de Valença. No horário de 8h às 12h, os estudantes poderão tirar todas as 
dúvidas com os professores Geórgia Soares, na aula de Linguagens; Tatiana Dantas, com 
Redação; e Thiago Soares, com Filosofia e Sociologia. Já na área de ciências da natureza, 
os alunos contarão com as aulas de Paulo Sérgio, na Química, e Raphael Marques, com 
matemática. 

Nos locais de revisão presencial, os estudantes contarão com todas as medidas de 
segurança como distanciamento de mais de dois metros entre os participantes, além de 
uso obrigatório de máscara, distribuição de álcool em gel, material didático e lanche, 
seguindo todas as orientações do Comitê de Operações Emergenciais (COE). 

 


