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A Gazeta dos Municípios
Prefeitura de Pindamonhangaba recebe 
Caixa e assina convênio para obras em 

Moreira César e Crispim

Meditação mindfulness pode 
ajudar a acabar com a insônia

Ubatuba realiza treinamento de equipe de hospital
de campanha contra a Covid-19

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba recebeu, na ma-
nhã desta quinta-feira (2), 
os gestores da Caixa Eco-
nômica Federal para assi-
natura de mais três contra-
tos de repasse de recursos 
do Governo Federal oriun-
dos de emendas parlamen-
tares, que irão beneficiar a 
região de Moreira César e 
Crispim.
Os contratos referem-se a 
emenda do deputado fe-
deral Orlando Silva, no 
valor de R$ 300 mil, para 
reforma interna do ginásio 
de esportes do Centro Es-
portivo José Ely Miranda 
“Zito” (Moreira César); 
emenda da deputada fede-
ral Renata Abreu, no valor 
de R$ 238 mil, para a revi-
talização da Praça Cícero 
da Silva Prado (Vila São 
Benedito) e emenda do 
deputado federal Davi So-
ares, no valor de R$ 238 
mil para a revitalização da 
praça Elvira Moreira (em 
frente à APAE, no bairro 
do Crispim).
“Os contratos foram assi-

Segundo a Associação 
Brasileira do Sono (ABS), 
73 milhões de brasilei-
ros sofrem de insônia - o 
equivalente a quatro em 
cada dez brasileiros. Os 
tratamentos farmacológi-
cos que não envolvem o 
uso de medicamentos são 
divididos em dois tipos: o 
chamado higiene do sono, 
que inclui a mudança de 
hábitos com o intuito de 
melhorar a indução e a 
qualidade do sono, e a psi-
coterapia, que utiliza de 
diversas técnicas de rela-
xamento corporal e men-
tal, como o mindfulness.
A insônia pode ser carac-
terizada pela dificuldade 
em pegar no sono - cha-
mada insônia inicial -, pela 
perda de sono no meio da 
noite e também pode haver 
quadros mistos, nos quais, 
além da dificuldade para 
começar a dormir, há o 
despertar uma ou mais ve-
zes por noite, seguido da 
dificuldade para acalmar a 
mente. A meditação mind-

Nesta quinta-feira (2), 
começaram os treina-
mentos da equipe que                                  
atuará no hospital de cam-
panha. 
São cerca de 60 profis-
sionais, entre enfermei-
ros, técnicos de enfer-
magem, farmacêuticos, 
fisioterapeutas, médicos 
intensivistas, equipe de 
higienização, auxiliares de 
farmácia, além de contro-
ladores de acesso e equi-
pe administrativa, como 

nados e agora com a pre-
visão do encaminhamento 
dos recursos, a prefeitura 
irá lançar o processo lici-
tatório para a construção 
dessas melhorias que irão 
beneficiar essas regiões”, 
afirmou o diretor de Cap-
tação de Recursos, Jalis-
sen Pereira Duarte.
Participaram do ato de 
assinatura o prefeito Isael 
Domingues, diretor Ja-
lissen Duarte e os repre-
sentantes da Caixa, supe-
rintendente executivo de 
governo, Gilson Almeida; 
superintendente executivo 
de varejo, na região Paulo 
Henrique Costa; gerente 
executivo de governo La-
vito Bacarissa e a gerente 
geral da agência Pindamo-
nhangaba Mércia Belkis 
da Silva.
“Queremos agradecer aos 
deputados federais pelo 
envio das emendas e à 
Caixa, representando o 
governo federal neste ato 
de repasse de recursos. Te-
mos uma estreita relação 
com a Caixa, um banco 

fulness serve para ambos 
os casos, já que consiste 
em observar os pensamen-
tos responsáveis por man-
ter a mente acordada sem 
julgamento. Basta deixar 
os pensamentos seguirem 
seu curso, sem tentar blo-
queá-los, e, assim, reduzir 
atividades cerebrais ainda 
mais intensas e a sensação 
de ansiedade.
De que forma o mindful-
ness é feito?
A técnica é uma forma de 
treinar a mente a voltar a 
atenção ao momento pre-
sente. A ênfase é dada a 
tudo que o corpo está sen-
tindo, às sensações físicas 
da respiração, aos pensa-
mentos e às emoções, sem 
tentar impedi-los ou ques-
tioná-los.
Durante a prática, quando 
os pensamentos estão se 
acelerando, abre-se mão 
da tentativa de bloqueá-
-los, e volta-se a atenção 
novamente à respiração 
e às sensações corporais 
como um todo, de maneira 

técnicos de informática e 
recepcionista. 
As capacitações são feitas 
em turmas pequenas para 
evitar aglomeração.
A Prefeitura de Ubatuba 
está finalizando os deta-
lhes para entrega do hos-
pital de campanha para o 
tratamento de pacientes 
suspeitos ou confirmados 
para Covid-19, que fun-
cionará no Centro de Con-
venções do município. A 
estrutura montada segue 

parceiro da cidade, que foi 
o agente financiador, atra-
vés do Finisa, das obras de 
construção das nossas no-
vas rodoviárias, que estão 
a todo vapor”, ressaltou o 
prefeito Isael Domingues.
Consignado para os servi-
dores
Outro contrato assinado 
entre as partes foi o adi-
tivo a um convênio que 
beneficiará os servidores 
públicos. O termo concede 
crédito consignado para os 
servidores públicos com 
prazo de carência de 90 
dias (sem pagamento de 
parcelas e taxas durante 
esse período), com des-
conto em folha de paga-
mento.
“Os consignados poderão 
ser feitos em até 120 me-
ses tanto para novos con-
tratos como renovação, 
podendo inclusive fazer a 
portabilidade de emprés-
timos de outros bancos, 
mantendo as condições 
e ganhando a carência”, 
afirmou o superintendente 
Gilson Almeida.

cíclica para evitar o estres-
se.
Esta ação atua no sistema 
nervoso simpático, pro-
porcionando redução dos 
sintomas de depressão e 
ansiedade e, consequente-
mente, amenizando o qua-
dro de insônia.
O ambiente também conta
Afastar a falta de sono 
não é um objetivo que se 
alcança sozinho, pois fa-
tores externos também in-
fluenciam na condição de 
insônia. Por conta disso, 
é necessário que o quarto 
seja um ambiente tranqui-
lo, silencioso, de baixa ou 
nenhuma luminosidade e 
com temperatura adequa-
da, para permitir o relaxa-
mento total do corpo.
Conforto é outro ponto es-
sencial: tanto o colchão de 
casal quanto de solteiro, 
assim como os travessei-
ros, devem ser feitos com 
material e densidade ade-
quados, para manter o cor-
po acomodado da melhor 
maneira possível.

todas as orientações pre-
conizadas pelo Ministério 
da Saúde, pela Fundação 
Osvaldo Cruz (Fiocruz) e 
pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS).
O hospital de campanha 
somente receberá pacien-
tes referenciados pela San-
ta Casa, ele não será porta 
aberta. 
“Vamos ter 38 leitos de 
média e baixa complexi-
dade e dois leitos de UTI 
para receber os pacientes 

de média complexidade da 
Santa Casa e manter so-
mente os pacientes graves 
na Santa Casa”, explica o 
prefeito de Ubatuba, Dél-
cio Sato (PSD).
Para ser atendido no hospi-
tal de campanha, o pacien-
te passará por atendimen-
to médico na Santa Casa, 
onde serão feitos os exa-
mes necessários, inclusive 
a coleta para realização do 
teste PCR para Covid-19, 
enviado ao Instituto Adol-

fo Lutz, e só depois de in-
dicação clínica e médica 
ele será transferido para o 
hospital de campanha.
O contrário também pode 
acontecer, conta Olivia 
Samersla, do departamen-
to de Especialidades da se-
cretaria de Saúde de Uba-
tuba: 
“Se um paciente no hospi-
tal de campanha de repen-
te apresentar uma piora 
clínica, os leitos de UTI 
disponíveis serão utiliza-

dos para fazer uma rever-
são do quadro dele e, se 
for preciso, até entubar. 
De lá, esse paciente será 
transferido imediatamente 
para a Santa Casa ou para 
outra UTI da região”.
“Teremos também um 
serviço de ambulância de 
suporte básico e avança-
do para caso necessitemos 
transportar um paciente 
que vai ficar no hospital 
de campanha”, acrescenta 
Samersla.
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Miscelânea
Curiosidades

O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como 
em animais. Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Es-
tudos científicos recentes apontam que o bocejo está sim relacionado ao 
sono, no entanto, conforme apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma 
do organismo driblar o sono. Ao bocejar, a pessoa estimula a circulação 
sanguínea e diminui a temperatura corporal, o que colabora para aumen-
tar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente corrobora com as 
informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a momentos 
de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes em 
geral, como no desenho animado A Bela Adormecida de Walt Disney. Na 
literatura também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito 
fenômeno. Ainda há aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas cren-
ças acreditam que o bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando 
uma pessoa boceja o reflexo humano é de circunstâncias complexas, sem 
nenhuma percepção aparente, bocejar em resposta. A sobrenaturalidade 
pode ser observada em proximidades especiais, mas sem nenhum contato 
direto, esse efeito ocorre.

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizon-
te, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles 
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer 
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra 
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo 
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo 
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela 
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência. 
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos 
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para 
sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Não tenha medo, tenha fé.
Um homem não envelhece, quando sente paixão.
A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
A noite todas as pardas são gatas.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam.
As oportunidades nunca chegam elas estão entre nós.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
Desculpar por quê? Ignorar vale mais a pena.
Nas horas da crise, o difícil é não cumprir com o dever.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Aquele que sabe comandar sempre encontra quem sabe obedecer.
De médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco.
O tempo dura o bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.  
A felicidade nasce quando se dá felicidade.
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar. 
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EXPEDIENTE

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 166, Termo nº 7200
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS e MARIA EDUARDA CAMPOS DE OLIVEIRA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté-SP, nascido em 25 de março de 1996, de profissão ajudante geral, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Cinco, nº 72, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, 
de 73 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 20 de agosto de 1946 e de MARIA ODETE MONTEIRO SANTOS, 
de 68 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 15 de agosto de 1951, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/
SP. Ela é natural de Campos do Jordão-SP, nascida em 29 de junho de 2001, de profissão do lar, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada na Rua Cinco, nº 294, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filha de ROQUE CUS-
TÓDIO DE OLIVEIRA, de 52 anos, natural de Goiás/GO, nascido na data de 13 de abril de 1968 e de MARIA ELISABETE 
CAMPOS DE OLIVEIRA, de 51 anos, natural de Ribeira/SP, nascida na data de 05 de setembro de 1968, ambos residentes e 
domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PRE-
GÃO (ELETRÔNICO) Nº 020/2020 - No dia 03 de julho de 2020, 
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE 
OLIVEIRA, Prefeita Municipal, Resolve HOMOLOGAR e AD-
JUDICAR os Itens do Pregão Eletrônico Nº 020/2020, refe-
rente ao objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS II, às em-
presas: ROGERIO VIEIRA INSUMOS ME, com valor total de 
R$ 1.269.607,20; COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA, com valor total de R$ 56.000,00; SOMA/SP PRODU-
TOS HOSPITALARES LTDA, com valor total de R$ 152.470,00; 
CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA, com 
valor total de R$ 16.115,00; FUTURA COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, com valor total 
de R$ 51.010,00; CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR-
MACEUTICOS LTDA, com valor total de R$ 61.160,00; INO-
VAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, com valor 
total de R$ 16.500,00. Ficam as empresas convocadas a as-
sinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a 
partir desta publicação. E tendo em vista a admissibilidade do 
recurso interposto pela empresa DUPATRI HOSP. IMP. E EXP. 
LTDA, fica determinado a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta 
da empresa ROGÉRIO VIEIRA INSUMOS ME para o item Nº 
102, ficando as concorrentes classificadas no item intimadas 
à participação de sessão de negociação que ocorrerá no dia 
06/07/2017 às 15h00min, horário de Brasília/DF, local www.
bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 021/2020 
– No dia 03 de junho de 2020, depois de constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade com-
petente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, 
Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os 
itens do Pregão Nº 021/2020, referente ao objeto em epí-
grafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura 
e Parcelada de Utensílios Hospitalares COVID-19 as em-
presas: ROGERIO VIEIRA INSUMOS ME, com valor total 
de R$ 798.246,00; N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME, 
com valor total de R$ 78.092,00; FABRICIO DE RAMOS 
& CIA LTDA – EPP, com valor total de R$ 63.880,00 e BR 
VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, com va-
lor total de R$ 43.800,00. Ficam as empresas convocadas 
a assinarem as Atas de Registro de Preços no prazo de 05 
dias úteis a partir desta publicação.
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Abertas as inscrições para
Conselho Público de Comunicação 

da TV Câmara de Taubaté

Sabesp assina contrato
com Ubatuba e investimentos

somam R$ 687 milhões

Estão abertas até o dia 17 
desse mês, julho, as ins-
crições para as vagas no 
Conselho Público de Co-
municação da TV Câmara 
Taubaté. 
Uma vaga é para represen-
tante de veículo de comu-
nicação escrita, radiofôni-
ca ou televisa local e duas 
para membros indicados 
por entidades da socieda-
de civil.
A inscrição deve ser feita 
pelo e-mail secretaria@
camarataubate.sp.gov.br 
e deverá constar o nome 
completo e CPF do inte-
ressado, além do nome da 
entidade que representa.

A Sabesp e a Prefeitura 
de Ubatuba oficializa-
ram, nesta quinta-feira 
(2), às 17h20, a assina-
tura do contrato de pres-
tação de serviços de                                 
abastecimento e coleta e 
tratamento de esgotos do 
município. 

A escolha será feira por 
uma comissão composta 
pelo vereador Neneca Luiz 
Henrique (PDT), pelo di-
retor de Comunicação, 
Júlio César Zacarias da 
Rocha, e pelo mestre-de-
-cerimônias, Thiago Ro-
drigues Salgado de Souza. 
O anúncio dos escolhidos 
será publicado no Boletim 
Legislativo do dia 24.
As atividades do Conselho 
terão início na data da pos-
se, prevista para o dia 4 de 
agosto. 
Além dos representantes 
dos veículos de comuni-
cação e da sociedade civil, 
o Conselho é composto 

Os investimentos somam 
R$ 687 milhões em obras 
de saneamento básico para 
atender a população de 
cerca de 90 mil    habitan-
tes.
A assinatura aconteceu em 
cerimônia online com a 
participação do prefeito de 

por um representante dos 
vereadores, indicado pelo 
presidente da Câmara, ve-
reador Boanerge (PTB), 
por um representante, e 
respectivo suplente, dos 
servidores efetivos da área 
de Comunicação da Câ-
mara Municipal, escolhi-
dos pelo presidente a partir 
de lista tríplice elaborada 
pela Direção-Geral, e pelo 
diretor de Comunicação 
da Casa.
Em caráter excepcional, o 
mandato da atual forma-
ção do Conselho se encer-
ra no dia 31 de dezembro, 
de acordo com a Resolu-
ção nº 242/2020.

Ubatuba, Delcio Sato; do 
secretário de Infraestrutu-
ra e Meio Ambiente do Es-
tado de São Paulo, Marcos 
Penido; do diretor-presi-
dente da Sabesp, Benedi-
to Braga; e do diretor de 
Sistemas Regionais da Sa-
besp, Ricardo Borsari.
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Em São José dos Campos, viaduto
no sentido Jardim das Indústrias

será interditado para obras

Obras no asfalto da rotatória do 
João do Pulo causam desvio no 
trânsito, em Pindamonhangaba

A Prefeitura de São José 
dos Campos informou que 
a pista no sentido Jardim 
das Indústrias do viaduto 
Pastor Liberato Colomba-
ni será interditada a partir 
das 8h, desta sexta-feira 
(3). Serão realizados ser-
viços de recapeamento do 
programa Asfalto Novo, 
iniciado na última semana 
na avenida João Batista de 
Queiroz Júnior (conhecida 
como Ferradura).
A previsão é que os ser-
viços sejam encerrados às 
13h e a pista liberada para 
o tráfego. Durante o perí-
odo de interdição, a linha 
320 - Pq. Industrial-Jd. das 
Indústrias/Praça Afonso 
Pena, deverá seguir o se-
guinte desvio no sentido 
Jardim das Indústrias:
“A partir da avenida Ita-
baianana, a linha seguirá 
pelas seguintes vias: Av. 
Jorge Eastman - Av. Dr. 
Sebastião Henrique da 
Cunha Pontes - Alça de 
acesso ao viaduto Kanebo 
- Viaduto Kanebo - alça de 
acesso a Av. Dep. Bene-
dito Matarazzo - av. Dep. 
Benedito Matarazzo - av. 
Dr. João Batista Soares de 

Devido a obra de asfal-
to na rotatória do João do 
Pulo, esta manhã de sex-
ta-feira (3), o trajeto está 

Queiroz Jr., seguindo seu 
itinerário padrão.
O desvio também é reco-
mendado aos motoristas 
que estiverem trafegan-
do pela avenida George 
Eastman e desejarem se-
guir no sentido Jardim das 
Indústrias. A interdição 
será acompanhada pelos 
agentes da mobilidade 
que estarão no local para 
orientação aos motoristas 
e usuários do transporte 
público.
Asfalto Novo
A Urbam (Urbanizadora 
Municipal) iniciou nesta 
semana a obra do Asfalto 
Novo na avenida João Ba-
tista de Queiroz Júnior. O 
asfalto está sendo feito em 
um trecho entre o viaduto 
Pastor Liberato Colomba-
ni e a rua Nélson Sérgio 
de Oliveira, num total de 
1.500 metros.
O programa já beneficiou 
as avenidas Euclides Mi-
ragaia, João Guilhermi-
no, Dolzani Ricardo, rua 
Siqueira Campos e Hei-
tor Villa Lobos, na região 
central. Ainda na região 
centro-oeste foram feitas 
obras nas avenidas Jorge 

com alguns desvios. Neste 
momento, está sendo feito 
asfalto no trecho que vai 
da rua Japão e Av. Nos-

Zarur, Eduardo Cury e São 
João.
Na região sul, foram aten-
didas a avenida Cidade 
Jardim, avenidas Andrô-
meda, rua José Guilherme 
de Almeida e trechos da 
rua Candeias.
A Estrada Municipal Glau-
diston Pereira de Oliveira 
(sudeste), a rua Audemo 
Veneziani (norte) e a ave-
nida Rui Barbosa também 
receberam os serviços, 
além do entroncamento da 
SP-50 com a Estrada Juca 
de Carvalho (norte).
O programa segue em rit-
mo acelerado na cidade 
para beneficiar todas as re-
giões do município.
De acordo com a progra-
mação, a primeira fase 
terá investimento de R$ 
10 milhões. As obras vão 
ocorrer em cinco etapas e 
beneficiar 15 vias do mu-
nicípio, que vão receber o 
recapeamento asfáltico. O 
objetivo é dar mais con-
forto e segurança aos usu-
ários.
O contrato com a Urbam 
referente à primeira fase 
do programa tem previsão 
de término em setembro.

sa senhora Bom Sucesso 
sentido Parque da Cidade. 
Desvio está pela rotatória 
da faculdade Anhanguera.
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Coronavírus: Secretarias de Saúde 
Municipais do Vale confirmam mais 

250 novos contaminados
O Vale do Paraíba acu-
mulou 7.518 casos de co-
vid-19 nesta quinta-feira 
(2). Entre eles, 264 já mor-
reram. De ontem para hoje, 
foram 250 novos contami-
nados. Em todo o Brasil, 

o número total de confir-
mações até o momento é 
de 1.496.858. Entre elas, 
61.884 já faleceram. Ou-
tras 582.158 pessoas que 
estão se recuperando da 
doença e ainda há 852.816 

que já estão plenamen-
te recuperados. A taxa de 
letalidade está em 4,1%. 
Confira nas imagens abai-
xo os dados completos do 
boletim epidemiológico 
de hoje.

Cavex esclarece sobre
funcionamento do CEMAvEx

Aprovado em Congresso 
novo calendário eleitoral

Na última semana de ju-
nho, surgiram comentários 
sobre o suposto fechamen-
to do Centro de Medicina 
da Aviação do Exército 
(CEMAvEx), o AgoraVale 
entrou em contato com o 
setor de comunicação do 
Cavex, RP (5ª Seção), e 
obteve esclarecimentos do 
Maj. Jerônymo. Leia abai-
xo na íntegra.
“O Centro de Medicina da 
Aviação do Exército (CE-
MAvEx), desde do início 
da pandemia no Brasil, 
conforme orientações da 
Diretoria de Saúde do 
Exército, interrompeu al-
guns dos serviços de am-
bulatório, marcação de 
consulta e encaminhamen-
tos médicos, visando à re-
dução da aglomeração de 
pessoas (militares e seus 
familiares) para diminuir 
a exposição à COVID-19.
Com o desencadear da 
missão e da evolução da 
pandemia no Brasil, o 
CEMAvEx iniciou os tes-
tes para COVID-19 nos 
militares de saúde , que 

Em virtude da pandemia 
de covid-19, as Eleições 
Municipais de 2020 mu-
daram o calendário. Nesse 
novo calendário eleitoral, 
o primeiro turno das Elei-
ções deixarão de aconte-
cer no dia 4 de outubro, 
e passaram para o dia 15 
de novembro. Já o segun-
do turno das eleições, que 
estava previso para 25 de 
outubro, passará para o dia 
29 de novembro.
Caso algum município 
ou estado não apresente 
condições sanitárias para 
realizar as eleições em 
novembro, o Congresso 
ainda poderá editar um de-
creto legislativo determi-
nando novas datas. Esses 
municípios terão até o dia 
27 de dezembro de 2020 
para realizar o pleito.
Novas datas:
A partir de 11 de agosto
As emissoras ficam proibi-
das de transmitir programa 
apresentado ou comenta-
do por pré-candidato, sob 
pena de cancelamento do 
registro do candidato.
De 31 de agosto a 16 de 
setembro

naturalmente estão mais 
expostos por estarem na 
linha de frente contra o 
vírus, pois não atendem 
somente na Aviação do 
Exército, prestam serviços 
em outras organizações 
de saúde da rede privada, 
o que naturalmente os co-
loca em situação de maior 
possibilidade de contato 
com a doença.
Nesse contexto, na sema-
na passada dois médicos 
tiveram seus testes posi-
tivos para COVID-19 , 
porém numa fase de não 
mais transmissão, con-
forme resultado do teste 
sorológico. Mesmo as-
sim, foram afastados de 
seus afazeres para evitar 
o contato com os demais 
militares e permanecem 
em quarentena por 14 dias 
para a realização de novos 
testes e o retorno, após a 
recuperação, às atividades 
médicas. Os militares e fa-
miliares que tiveram con-
tato com eles, mesmo com 
o uso dos equipamentos de 
proteção individual foram 

É o prazo estabelecido 
para que os partidos esco-
lham seus candidatos e de-
liberem sobre coligações.
Até 26 de setembro
Prazo para que os partidos 
e coligações registrem os 
candidatos na Justiça Elei-
toral.
A partir de 26 de setembro
Convocatória da Justiça 
Eleitoral à partidos e re-
presentantes das emisso-
ras de rádio e TV para o 
plano de mídia.
A partir de 27 de setembro 
Início da propaganda elei-
toral, incluindo na inter-
net.
27 de outubro
Prazo para partidos polí-
ticos, coligações e candi-
datos divulgarem o Fundo 
Partidário e o Fundo Espe-
cial de Financiamento de 
Campanha (Fundo Elei-
toral). Especificando tan-
to os recursos recebidos, 
quanto os gastos realiza-
dos Até 15 de dezembro
Candidatos e partidos de-
vem enviar à Justiça Elei-
toral as prestações de con-
tas, relativas ao primeiro 
turno das eleições 2020 e, 

orientados a procurarem 
o CEMAvEx em caso de 
aparecimento dos sinto-
mas da COVID-19.
O CEMAvEx não está fe-
chado e hoje é a referência 
dos militares da Aviação 
do Exército e seus fami-
liares em caso de qualquer 
sintoma da COVID-19, 
mas está com atendimento 
não emergencial, consul-
tas, dentistas, fisioterapia 
limitados temporariamen-
te, e somente os casos de 
emergência estão sendo 
atendidos ou encaminha-
dos aos demais prestado-
res de serviço.”
Os testes aos quais o Ma-
jor se refere em seus es-
clarecimentos foram rea-
lizados antes do dia 22 de 
junho, data da divulgação 
dessas informações. E, 
atualmente, conforme atu-
alização dada pela Ten. 
Luara, nesta sext-feira (3), 
os dois médicos “ficaram 
em isolamento em casa 
sem sintomas, agora estão 
curados e retornaram para 
o trabalho”, explicou.

onde houver, referentes ao 
segundo turno das eleições 
também.
18 de dezembro
Diplomação dos candida-
tos eleitos em todo país, 
salvo nos casos em que as 
eleições ainda não tiverem 
sido realizadas.
Em relação a esse últi-
mo caso, dos municípios 
que não tiverem condi-
ções sanitárias adequadas 
às realizações das novas 
eleições, caberá ao TSE 
solicitar ao Congresso 
Nacional a marcação, via 
decreto legislativo, de da-
tas alternativas de votação 
em municípios cuja situa-
ção sanitária aponte riscos 
aos eleitores. A data-limite 
para a realização das vota-
ções, nesses casos, será 27 
de dezembro.
Posse
Com a aprovação do novo 
calendário, não haverá ne-
cessidade de prorrogação 
dos atuais mandatos, uma 
vez que a data da posse 
dos eleitos permanece em 
1º de janeiro de 2021.
Fonte: Tribunal Superior 
Eleitoral.


