
 

 

 

 

 

 

Nas últimas 24 horas foram registrados, no Piauí, 168 casos confirmados e 12 óbitos pela 
Covid-19, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, na noite desta 
segunda (02/11).  

Dos 168 casos confirmados da doença, 98 são mulheres e 70 homens, com idades que 
variam de um a 98 anos. 

Cinco homens e sete mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram 
naturais de Bom Jesus (68 anos), Corrente (71 anos), Inhuma (78 anos) e Teresina (61 e 
79 anos). Já elas eram de Dom Expedito Lopes (68 anos), Novo Oriente (74 anos),  Oeiras 
(74  anos), Pedro II (73 anos), Pio IX (53 anos), São João do Piauí (63 anos) e Teresina 
(69 anos).  As vítimas de 53 e 73 anos não possuíam comorbidades. 
  
Os casos confirmados no estado somam 113.942 distribuídos em todos os municípios 
piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 2.432 e foram registrados em 
188 municípios. Até agora, morreram 1.411 homens e 1.021 mulheres.  
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Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 464 
ocupados, sendo 285 leitos clínicos, 178 UTIs e um leito de estabilização. As altas 
acumuladas somam 5.719 até o dia dois de novembro. 

A Sesapi estima que 111.046 pessoas já estão recuperadas ou seguem em 
acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de 
internação ou evoluíram para morte. 

Com pavimentação em Morro Cabeça no 
Tempo, 224 municípios do Piauí serão ligados 
por asfalto 

 

O governador Wellington Dias autorizou o início do asfaltamento de uma rodovia que 
conectará a cidade de Morro Cabeça do Tempo ao restante do Piauí. Com isso, todos os 
224 municípios do Estado passarão a ser ligados por asfalto. 

Wellington ressaltou as diversas obras de asfaltamento e recuperação de estradas que 
serão executadas em cidades da região do extremo sul do estado. “Temos um momento 
histórico. Demos a ordem de serviço para a última cidade piauiense que ainda não tem 
asfalto e nem tinha obra em andamento, que é Morro Cabeça no Tempo. Quando assumi 
o mandato em 2003, só tínhamos 66 municípios integrados por asfalto, cerca de 1.500 km 
e em uma situação muito ruim. Agora, são mais de 6.500 km de rodovias asfaltadas, nos 
224 municípios do Piauí”, afirmou. 

O governador assinou a ordem de serviço para o início das obras de pavimentação 
asfáltica, que serão executadas pelo Departamento de Estadas de Rodagem (DER), da PI 



256, no trecho entre a PI 257 (Morro Cabeça no Tempo) e Curimatá, com extensão de 
mais de 64 quilômetros e investimento de R$ 30.073.267,06. Além da restauração da PI 
255, no trecho Curimatá-Avelino Lopes, com 42 quilômetros de extensão e investimento 
de R$ 5.829.650,16. 

“A estrada de Morro Cabeça no Tempo a Curimatá tem 64 km, investimento de mais de 
R$ 30 milhões. Espero que até 2021 possamos inaugurar. Temos também a recuperação 
– que já começou, paralisou e agora retomou – da estrada de Curimatá para Avelino 
Lopes, na qual estamos recapeando essa rodovia. É a última vez que venho aqui em Morro 
Cabeça no Tempo sem um metro de asfalto na rodovia. Na próxima vez, quero chegar 
pela nova estrada com asfalto”, destacou o gestor. 

“Esta rodovia vai integrar também Baixa Grande do Ribeiro por asfalto, ligando o Baixão 
à produtiva Serra Grande, no Cerrado. Vai permitir maior competitividade e ampliação 
da área plantada de grãos como milho, soja, feijão, dentre outros. A rodovia vai prosseguir 
em direção ao centro de armazenagem da Bunge, e em 2021 deve também seguir em 
direção à Rodovia Transcerrados, integrando à região de Bom Jesus”, afirmou Wellington 
Dias. 

Além de completar 224 municípios integrados por asfalto, o que coloca o Piauí no grupo 
seleto de sete Estados que já conseguiram este feito no país, Morro Cabeça no Tempo é 
uma região da mineração: calcário e ferro principalmente; região de energias eólica e 
solar, além de produtiva em caprino e ovino e mel. 

As obas contarão com recursos do Tesouro do Estado e operação de crédito com o BRB 
(Banco de Brasília), pelo PRO Piauí. 

 


