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A Gazeta dos Municípios

Prefeitura de Pindamonhangaba cria 
novo local para exames de Covid-19

O Presidente Bolsonaro prorroga 
prazo de redução de salários Em São José dos Campos,

decreto autoriza funcionamento 
de cursos complementares

Pindamonhangaba lança novo
decreto prorrogando quarentena

Devido ao grande núme-
ro de pessoas atendidas 
no gripário do Pronto-So-
corro, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba criou um 
novo local para a coleta 
de exames para Covid-19, 
desafogando o espaço 
dentro do PS. Trata-se de 
uma área ao lado do CIAF/ 
Saúde da Mulher, com en-
trada exclusiva pela rua D. 
Carmelita Gama Romeiro, 
Vila Bourghese. No local, 

O presidente Jair Bolso-
naro prorrogou o decreto, 
publicado na edição desta 
terça-feira (14) do Diário 
Oficial da União, e esten-
deu por mais 30 dias o pe-
ríodo em que as empresas 
poderão reduzir salários 
e jornadas de trabalho de 
seus funcionários.Com 
essa prorrogação, o decre-
to se estende por 120 dias.
Além disso, o período em 
que o contrato de traba-
lho poderá ser suspenso 
foi acrescido de 60 dias e 
agora a suspensão pode-

A partir desta terça-feira 
(14), cursos complemen-
tares estão autorizados 
a funcionar em São José 
dos Campos no período de 
quarentena em prevenção 
ao novo coronavírus.
A medida foi publicada 
em decreto municipal ain-
da na segunda-feira (13) e 
considera a estratégia de 
retomada consciente apre-
sentada pelo Governo do 
Estado, por meio do Pla-
no São Paulo, e o decreto 
estadual nº 64.994, de 28 
de maio de 2020, alterado 
pelo decreto estadual nº 
65.044, de 3 de julho de 
2020.
Está autorizada a retoma-
da consciente das ativida-
des relacionadas à educa-
ção complementar (não 
regulada), enquadradas 
no setor de serviços da 
fase laranja do Plano São 
Paulo, tais como: cursos 
livres, socioeducativos, de 
idiomas, de informática, 
de reforço escolar, de mú-
sica, de artes, entre outros.
Segundo o decreto são 
consideradas atividades de 
educação complementar 
aquelas que não são regu-
ladas pelo Conselho Na-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba divulga, nesta 
segunda-feira, (13), o de-
creto 5823, com validade a 
partir do dia 15 de julho de 
2020, até o dia 21 de julho 
de 2020. 
Nele, estende as medi-
das da quarentena e altera 
dispositivo do Decreto nº 
5797, de 31 de maio de 
2020.
Além da prorrogação, 
como a cidade permanece 
na faixa laranja no Plano 
São Paulo, por isso ne-

foi instalado o Ônibus da 
Saúde, que realizará a co-
leta dos pacientes com 
suspeita de Covid-19 que 
forem encaminhados pelo 
gripário do Pronto-Socor-
ro. A área está sinalizada 
e conta ainda com estrutu-
ra de banheiros químicos 
para oferecer mais confor-
to às pessoas atendidas. A 
intenção da Secretaria de 
Saúde é proporcionar mais 
segurança para esses pa-

rá ocorrer por 120 dias, 
segundo comunicado da 
Secretaria-Geral da Presi-
dência da República.
“A justificativa é que a 
ampliação do tempo pre-
vista na Lei nº 14.020, de 
6 de julho de 2020, irá 
permitir que empresas te-
nham tempo hábil para se 
reestruturar, preservando, 
assim, diversos postos de 
trabalho”, afirma o comu-
nicado. A intenção é redu-
zir custos diante do impac-
to econômico gerado pela 
pandemia de Covid-19, 

cional, Conselho Estadual 
de Educação ou qualquer 
outro órgão regulador da 
educação.
Regras
Entre as regras para a reto-
mada das atividades estão: 
a utilização de máscara 
descartável ou de tecido 
por todos os alunos e fun-
cionários, a disponibiliza-
ção de frasco com álcool 
em gel 70% na entrada e 
saída dos estabelecimen-
tos, a organização da en-
trada e saída para evitar 
aglomerações e a limita-
ção de 20% da capacidade 
no local. 
Os estabelecimentos tam-
bém devem cumprir o dis-
tanciamento de 1,5m entre 
funcionários e alunos e, 
caso não seja possível, ga-
rantir distância mínima de 
1m e o uso de proteção ex-
tra, como luvas e máscaras 
de acetato.
Refeitórios e cantinas 
dos estabelecimentos                         
devem permanecer fecha-
dos.
Antes de cada aula, os 
ambientes devem ser hi-
gienizados, e o uso de pro-
teção para facilitar a hi-
gienização das superfícies 

nhuma modificação será 
feita quanto a abertura de 
outros setores além do que 
já está autorizado. O que 
muda é o horário do fun-
cionamento do shopping, 
para 16 às 20 horas, por 
solicitação do Shopping 
Pátio Pinda.
A Associação Comercial 
e Industrial de Pindamo-
nhangaba (Acip) entrou 
com solicitação junto ao 
Comitê para manter o co-
mércio das 10h às 14 ho-
ras, de acordo com enquete 

cientes, evitando aglome-
ração.
Além do gripário do Pron-
to-Socorro, Pindamonhan-
gaba conta com mais três 
gripários em regiões da ci-
dade, para onde as pessoas 
com sintomas devem se di-
rigir, sem a necessidade de 
irem até o Pronto-Socorro. 
São eles: UPA Moreira 
César, UPA Araretama e 
Hospital de Campanha do 
Cidade Nova.

doença respiratória provo-
cada pelo novo coronaví-
rus.
O decreto determina ainda 
que o trabalhador que tiver 
contrato de trabalho inter-
mitente formalizado até 1 
de abril, data em que foi 
editada a Medida Provisó-
ria 936 que permitiu a re-
dução de salário e jornada 
e a suspensão dos contra-
tos, terá direito a receber 
por um quarto mês o auxí-
lio emergencial de 600 re-
ais, dado pelo governo fe-
deral durante a pandemia.

de toque, como: mesas, 
telefones, bancadas, com-
putadores, equipamentos, 
sobretudo em laboratórios 
e similares.
A circulação de ar deve 
ser garantida com, no mí-
nimo, uma janela ou porta 
abertas, a limpeza e desin-
fecção de sistemas de ar 
condicionado deverão ser 
frequentes.
O decreto determina ainda 
que funcionários e alunos 
com idade igual ou supe-
rior a 60 anos, gestantes, 
lactantes ou portadores de 
doenças crônicas não fre-
quentam os locais.
Todos os protocolos sani-
tários do Plano São Paulo 
do Governo Estadual de-
verão ser atendidos.
Penalidades
O descumprimento resul-
tará na penalidade de mul-
ta no valor de R$ 5.000, 
além de medidas e sanções 
cabíveis, de natureza civil, 
administrativa e penal, em 
especial, dos crimes dis-
postos nos artigos 267 e 
268 do Código Penal. A 
reincidência será punida 
com aplicação de multa 
em dobro a cada reinci-
dência.

realizada entre os lojistas e 
com maioria favorável por 
manter o horário atual.
Shopping e comércio em 
geral continuam fechados 
aos sábados, domingos e 
feriados.
O novo decreto, na ínte-
gra, pode ser consultado 
no site oficial da Prefei-
tura. Entrando no banner 
Coronavirus (alto da pá-
gina) opção decretos. Em 
caso de dúvidas, o muníci-
pe pode ligar para o 0800- 
878 9629.
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Miscelânea
Curiosidades

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, 
além de bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Lis-
tamos algumas razões para você incluir a batata doce na sua alimentação 
sem culpas e com muita saúde. A batata doce possui substâncias antioxi-
dante que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelheci-
mento precoce e ajudando a ficar com uma pele maravilhosa. Por contar 
com fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. Previne a constipação 
intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre algumas por-
ções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua saúde. 
A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias 
receitas gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, 
frango, em sopas, etc. Escolha sua receita preferida e aproveite.

Humor

Num julgamento, o promotor chama sua primeira testemunha, uma velhi-
nha de idade avançada e para começar a construir uma linha de argumento, 
pergunta à velhinha:
- Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe que sou e o que faço?
- Claro que te conheço, Marcos! Eu o conheci bebê. Só chorava e fran-
camente, você me decepcionou. Você mente, você trai sua mulher, você 
manipula as pessoas, você espalha boatos e adora fofoca. Você acha que 
é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um 
coitado. Nem sabe que a sua filha está grávida e pelo que eu sei nem ela 
sabe quem é o pai. Se eu te conheço? Claro que sim!
O promotor fica petrificado, incapaz de acreditar no que estava acontecen-
do. Ele fica mudo, olhando para o Juiz e para os jurados. Sem saber o que 
fazer ele aponta para o advogado de defesa e pergunta para a velhinha:
- E o advogado de defesa, a senhora também conhece?
A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? Claro que eu o conheço! Desde criancinha, eu cuidava 
dele para a Marina, a mãe dele, pois sempre que o pai saia, a mãe, ia 
pra algum outro compromisso e ele também me decepcionou, alcoólatra e 
sempre quer dar lição de moral aos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele 
não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder quase todos os processos 
em que atuou. Além de ser traído pela mulher com um mecânico!
Nesse momento, o Juiz pede para que a senhora fique em silêncio, chama 
o promotor e o advogado perto dele, se debruça na bancada e fala baixinho 
aos dois:
- Se algum de vocês perguntarem a essa velha se ela me conhece, vão sair 
desta sala presos e algemados... Fui claro?

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê 
somente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-
-la odiando alguém. Você não tem que ganhar todas às vezes, aprenda a 
perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não 
esqueça, pague mensalmente sua dívidas e guarde para a aposentadoria, 
comece com seu primeiro salário. Fala as pazes com o passado e ele não 
atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare a sua vida com a dos outros, pois você não 
sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segre-
do, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja 
útil, bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca 
aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela ve-
lhice. Ninguém maia é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais ninguém. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pensam 
de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo ao 
tempo. Não importa que boa ou ruim seja sua situação, ela mudará. Não se 
leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em milagres. Envelhe-
cer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda de tempo, 
você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. Pense nisso 
e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem que não chora tem mil razões para chorar.
Prefiro os erros do entusiasmo a indiferença da sabedoria.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor que o sustenta.
Devemos as paixões, talvez os maiores dons do espírito.
O bom humor não custa nada e agrada a todos.
Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossas lembranças.
Não julgue sem conhecer.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem seu inferno: é o seu amor pela humanidade.
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EXPEDIENTE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 026/2020 – No dia 15 
de julho de 2020, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR 
os itens do Pregão Nº 026/2020, referente ao objeto em epígrafe, qual 
seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Teste 
Rápido COVID-19 a empresa: CIRÚRGICA VALE SAÚDE PRODU-
TOS CIRÚRGICOS LTDA EPP, com valor total de R$ 34.500,00. Fica 
a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo 
de 05 dias úteis a partir desta publicação.

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso – Pregão Eletrônico 
Nº 020/2020 - Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcela-
da de Medicamentos II. Tendo em vista despacho da Sra. Prefeita 
Municipal, Erica Soler Santos de Oliveira, utilizando-se do poder de 
autotutela, fica determinado: O DEFERIMENTO do recurso interposto 
pela empresa BH FARMA COMERCIO LTDA, e via de consequên-
cia, a DESCLASSIFICAÇÃO das propostas das empresas ROGERIO 
VIEIRA INSUMOS ME; SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA; CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA; CO-
MERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA; DUPATRI HOSPITA-
LAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e FUTURA 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 
para o Item 080 do Pregão em epígrafe, tendo em vista que a marca 
ofertada pelas empresas citadas refere-se à suplemento alimentar 
e não medicamento, objeto da presente licitação. CONVOCA-SE a 
empresa que ficou em segundo lugar, para negociação em sessão a 
realizar-se em 17/07/2020 ás 10h00min, horário de Brasília/DF, local 
www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 14 de 
julho de 2020 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL - 
A Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado de abertura 
dos envelopes de Proposta Comercial referente à Tomada de Preços 
Nº 011/2020 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS 
MARINHO BRASIL, BENEDITO LINO, ARISTEU V. VILELA E CONS-
TRUÇÃO DE PONTE BAIRRO FREI GALVÃO, CONFORME AS ES-
PECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na 
data de 13/07/2020 no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, 
reuniu-se a Comissão nomeada através Portaria Nº 079/2020 e os 
representantes das licitantes, para julgamento dos preços apresen-
tados. Após aberto os envelopes chegou-se ao seguinte resultado 
classificatório: 1º COLOCADO: EDE TERRAPLANAGEM PAV. ENG. 
E CONSTRUÇÕES EIRELI, com valor total de R$ 463.426,74. Fica 
aberto o prazo recursal. André L. S. Oliveira – Presidente da Comis-
são de Licitações.
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Coronavírus: 10mil casos no 
Vale do Paraíba, Litoral Norte 

e Serra da Mantiqueira

Governo de SP lança plataforma para 
triagem de voluntários em estudo da 

vacina contra o coronavírus

Saiba como deixar a rotina
de beleza mais sustentável

São Paulo registra queda de 
mortes por coronavírus por 

três semanas seguidas

Desde o início da pande-
mia de Covid-19, a Re-
gião Metropolitana do 
Vale do Paraíba confirmou 
10.258 casos da doença, 
distribuídos em 38, dos 40 
municípios. Entre as con-
firmações, até esta segun-
da-feira (13), 357 pessoas 
ja morreram e 6.834 estão 
plenamente curadas.
Na semana passada, a ve-
locidade no aumento do 

O Governador João Doria 
anunciou nesta segunda-
-feira (13) o lançamento 
da plataforma, pelo Ins-
tituto Butantan, para a 
triagem de voluntários no 
estudo de eficácia e segu-
rança da vacina contra o 
coronavírus. A iniciativa é 
resultado de parceria com 
a farmacêutica chinesa Si-
novac Life Science, parte 
do grupo Sinovac Biotech. 
Poderão se candidatar pro-
fissionais de saúde que tra-
balhem no atendimento a 
pacientes com COVID-19.
“Essa é uma semana muito 
importante em duas frentes 
do combate à pandemia. A 
frente do desenvolvimento 
da vacina, que representa a 
grande esperança para mi-
lhões de brasileiros e tam-
bém para não brasileiros. 
E a frente da abertura gra-
dual e segura com o Plano 
São Paulo”, disse Doria
Os testes serão realiza-
dos em cinco estados e 
no Distrito Federal. Por 
meio do portal, será pos-
sível acessar a plataforma 
de triagem para saber se o 
candidato corresponde aos 
critérios de recrutamen-
to. O cadastramento nos 

O movimento que promo-
ve o cuidado com a natu-
reza e uma rotina susten-
tável está crescendo cada 
vez mais, com mais pes-
soas incluindo itens no dia 
a dia que colaboram para 
minimizar os impactos ao 
meio ambiente. Procurar 
alternativas ecológicas e 
que vão contra o consumo 
desenfreado colabora para 
a diminuição na produção 
de lixo, além de reduzir 
gastos a longo prazo. Uma 
das áreas com mais opções 
sustentáveis para incluir 
na rotina é o setor de bele-
za, com marcas pequenas 
e alternativas que ajudam 
a reduzir o impacto am-
biental.
Criar uma rotina de be-
leza que inclua produtos 
naturais não é só positivo 
para o meio ambiente, mas 
também diminui o risco de 
contato com compostos 
químicos usados em pro-
dutos de beleza de grandes 
marcas que podem apre-
sentar riscos para a saúde 
ou não ser o ideal para de-
terminados tipos de cabelo 
e pele. No campo de pro-
dutos naturais, é possível 
encontrar uma maior va-
riedade de compostos que 
se adequam às diferen-
tes necessidade. Confira 
como tornar sua rotina de 
beleza mais sustentável.
Alternativa nos produtos 
de beleza
Por meio das redes sociais, 
é possível descobrir vá-
rias marcas pequenas que 
são comprometidas com a 
produção natural de diver-
sos itens de beleza. Entre 
os itens disponíveis estão 
maquiagens, produtos de 
cuidado com a pele e cabe-
lo, e até itens para a casa. 

O Governador João Do-
ria confirmou em coletiva 
nesta segunda-feira (13) 
mais uma queda, pela ter-
ceira semana consecutiva, 
no número de mortes pelo 
novo coronavírus no Esta-
do de São Paulo. A menor 
taxa de letalidade por CO-
VID-19 da série histórica 
também foi registrada em 
SP, com 4,8% nesta se-
gunda - no início de maio, 
chegou a 8,6%.
“São boas notícias, mas 
que devem ser celebradas 
com muita moderação e 
muita solidariedade e nos 
colocar no foco das me-
didas de controle da pan-
demia e do atendimento 
de saúde. Não é hora de 
festejar ou sair para come-
morar. É hora para estar-
mos concentrados, seguin-
do orientação da saúde 
e orando pela redução, 
como tem acontecido nas 
últimas três semanas, do 
número de óbitos em São 
Paulo”, afirmou o gover-
nador. Na última semana, 
houve 27 óbitos a menos 
em comparação à semana 
anterior - foram registra-
dos 1.706 vítimas entre os 
dias 5 e 11 de julho, contra 
1.733 entre 28 de junho e 
4 de julho. A redução tem 
sido observada de maneira 
constante nas últimas se-
manas. Entre os dias 14 e 
20 de junho, o número de 
óbitos foi de 1.913 óbitos; 

número de mortes redu-
ziu. Entretanto, o índice 
de contaminação de novos 
casos continua. As únicas 
cidades da região que não 
possuem nenhum caso 
confirmado do novo co-
ronavírus são Lagoinha e 
São José do Barreiro.
Brasil
Em todo o Brasil, o núme-
ro total de confirmações 
para o novo coronaví-

centros de pesquisa parti-
cipantes começa a partir 
desta terça-feira (14).
A nova plataforma permite 
que o voluntário interes-
sado responda a algumas 
perguntas iniciais para sa-
ber se tem o perfil necessá-
rio para participar dos tes-
tes. Após esta etapa, serão 
informados os endereços 
dos centros de pesquisa 
que devem ser procura-
dos para, enfim, iniciarem 
todos os processos neces-
sários para confirmar a 
participação. Cada centro 
ficará responsável pelas 
informações coletadas dos 
voluntários, que serão si-
gilosas.
Dentre os critérios para a 
seleção dos voluntários, 
estão também não ter so-
frido infecção provocada 
pelo novo coronavírus, 
não ter participado de ou-
tros estudos e as mulheres 
não poderão estar grávi-
das ou estarem planejan-
do uma gravidez nos pró-
ximos três meses. Outra 
restrição é não ter doenças 
instáveis ou que precisem 
de medicações que alte-
rem a resposta imune.
O processo de testagem se 

Dependendo da marca, são 
disponibilizadas opções 
com diferentes ingredien-
tes, específicos para peles 
oleosa, mistas ou secas, 
cabelos crespos e cache-
ados, ausência de certos 
compostos, entre outros 
que tornam esses produtos 
mais democráticos.
Outro benefício das mar-
cas naturais é o cuidado 
com a embalagem. Redu-
zir a quantidade de plásti-
co e de papel que vai para 
o lixo é uma medida im-
portante no cuidado com 
o meio ambiente, por isso, 
dê prioridade para empre-
sas que embalam seus pro-
dutos em saquinhos de te-
cido ou  caixas que podem 
ser reutilizadas. Substituir 
o xampu e o condiciona-
dor tradicional por opções 
em barra também é outra 
maneira de evitar o uso 
de embalagens de maneira 
desnecessária.
Ciclo sustentável
O uso do absorvente íntimo 
faz parte da rotina de mui-
tas mulheres como um dos 
itens principais durante o 
ciclo menstrual. Apesar da 
sua utilidade, o lixo gera-
do pelo uso do absorvente 
descartável não pode ser 
ignorado. De acordo com 
o Recicla Sampa, cada 
brasileira joga no lixo em 
média 3 kg de absorvente 
de absorvente por ano, que 
demoram cerca de 100 a 
500 anos para se decom-
por na natureza. Para tor-
nar os ciclos mensais mais 
sustentáveis, a dica é pro-
curar uma alternativa para 
ser usada durante a mens-
truação.
O coletor menstrual é 
um dos substitutos mais 
populares dos absorven-

na semana seguinte, de 
21 a 27 de junho, foram 
1.769, uma diferença de 
144 mortes.
No decorrer da pandemia, 
o estado tem um número 
acumulado de 374.607 ca-
sos confirmados e 17.907 
óbitos referentes ao novo 
coronavírus. Dos 645 mu-
nicípios, houve pelo me-
nos uma pessoa infectada 
em 633 cidades, sendo 
412 com um ou mais óbi-
tos. Do total de casos diag-
nosticados de COVID-19, 
230.680 pessoas estão 
recuperadas, sendo que 
53.693 foram internadas e 
tiveram alta hospitalar.
As taxas de ocupação dos 
leitos de UTI são de 64,7% 
na Grande São Paulo e 
66,1% no Estado. O núme-
ro de pacientes internados 
é de 14.059, sendo 8.393 
em enfermaria e 5.666 em 
unidades de terapia inten-
siva, conforme dados das 
10h30 da manhã de hoje.
Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais, 
10.353 são homens e 
7.554 mulheres. Os óbi-
tos continuam concentra-
dos em pacientes com 60 
anos ou mais, totalizando 
74,7% das mortes.
Em relação à faixa etária, 
a mortalidade é maior en-
tre 70 e 79 anos (4.368), 
seguida pelas faixas de 60 
a 69 anos (4.195) e 80 e 89 
anos (3.578). Entre as de-

rus, até o momento, é de 
1.884.967. 
Dessas, 72.833 pesso-
as já faleceram. Outras 
657.297 estão se recupe-
rando da doença. E ainda 
há 1.154.837 que estão re-
cuperadas. A taxa de letali-
dade está em 3,9%.
Confira nas imagens abai-
xo os dados completos do 
boletim epidemiológico 
de hoje.

inicia em 20 de julho nos 
centros de pesquisa. Na 
capital paulista, são três 
centros selecionados: o 
Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paul 
(HCFMUSP), o Institu-
to de Infectologia Emílio 
Ribas e o Hospital Israe-
lita Albert Einstein. Ainda 
no Estado de São Paulo, 
participarão a Universida-
de Municipal de São Ca-
etano do Sul, o Hospital 
das Clínicas da Unicamp 
(Campinas), a Faculdade 
de Medicina de São José 
do Rio Preto e o Hospital 
das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP de 
Ribeirão Preto.
As pesquisas serão reali-
zadas, ainda, na Univer-
sidade de Brasília (UnB); 
no Instituto Nacional de 
Infectologia Evandro Cha-
gas, no Rio de Janeiro; 
no Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Fár-
macos da Universidade 
Federal de Minas Gerais; 
no Hospital São Lucas da 
PUC do Rio Grande do 
Sul e no Hospital das Clí-
nicas da Universidade Fe-
deral do Paraná.

te íntimo. Se usado e hi-
gienizado corretamente, 
ele pode durar por até 10 
anos, levando cerca de 50 
anos para se decompor na 
natureza. Para quem não 
se adaptar ao uso do cole-
tor menstrual, é possível 
testar o uso das lingeries 
absorventes, que se dife-
renciam das calcinhas co-
muns porque retêm o fluxo 
menstrual e diminuem os 
riscos de vazamento. Um 
dos principais benefícios 
das calcinhas absorventes 
é sua capacidade de serem 
reutilizadas após a lava-
gem, durando cerca de de 
3 anos.
Cuidado com a casa
Os conselhos tradicionais 
de fechar a torneira ao es-
covar os dentes, manter 
as luzes apagadas quando 
não há ninguém no cômo-
do e reduzir a produção de 
lixo em casa não devem 
ser ignorados, já que eles 
de fato colaboram para 
um menor gasto de água e 
energia, além de evitarem 
um susto na hora de checar 
as contas da casa. Manter 
esses pequenos hábitos no 
dia a dia dá sentido para as 
mudanças em maior esca-
la, incentivando para que 
novas atitudes sejam to-
madas, como a utilização 
de uma composteira casei-
ra e o comprometimento 
com a separação de lixo 
para reciclagem. Apesar 
de não estar diretamente 
ligado à beleza, manter 
um estilo de vida saudá-
vel traz grandes benefícios 
para a saúde e para a men-
te, além de ser o primeiro 
passo para outros hábitos, 
como uma alimentação 
mais natural, que reflete 
na saúde do corpo.

mais faixas, estão: os me-
nores de 10 anos (23), 10 a 
19 anos (34), 20 a 29 anos 
(145), 30 a 39 anos (595), 
40 a 49 anos (1.244), 50 a 
59 anos (2.493) e maiores 
de 90 anos (1.232).
Os principais fatores de 
risco associados à mor-
talidade são cardiopatia 
(58,5% dos óbitos), diabe-
tes mellitus (43,3%), do-
enças neurológicas (11%) 
e renal (9,8%), pneumopa-
tia (8,3%). Outros fatores 
identificados são obesida-
de (7%), imunodepressão 
(6,1%), asma (3,1%), do-
enças hepáticas (2,1%) e 
hematológica (1,9%), Sín-
drome de Down (0,5%), 
puerpério (0,1%) e gesta-
ção (0,1%). Esses fatores 
de risco foram identifica-
dos em 14.349 pessoas que 
faleceram por COVID-19 
(80,1%).
Perfil dos casos
Entre as pessoas que já 
tiveram confirmação para 
o novo coronavírus, estão 
176.963 homens e 197.378 
mulheres.
A faixa etária que mais 
concentra casos é a de 30 
a 39 anos (90.990), segui-
da pelas faixas de 40 a 49 
(81.651), 50 a 59 (58.198), 
20 a 29 (57.125), 60 a 69 
(34.754), 70 a 79 (18.724), 
10 a 19 (12.970), 80 a 89 
(9.965), menores de 10 
anos (7.167) e maiores de 
90 (2.824).



página 4 A GAzetA dos Municípios 15 de Julho de 2020

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

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108


