
SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 202016

O presidente do Conselho Deliberativo, de acordo com o artigos 38 e 39, do Estatuto
da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Niterói, convoca os Senhores Conselheiros
para Reunião que se realizará no dia 30 de Junho de 2020, ás 18:30h em primeira convo-
cação e as 19h em segunda, em sua sede social na rua Dr Celestino, 32 – Centro, Niterói/
RJ,  com a seguinte Ordem do dia:

a)  Discutir e deliberar sobre as eleições da Diretoria Executiva, Comissão Fiscal e
Conselheiros para Biênio 2020/2021, adiadas em Março em razão da COVID-19;

b)  Apreciar proposta de Arrendamento de Prédio anexo e do Hospital Santa Cruz;
c)   Assuntos Gerais não passíveis de votação.

Niterói, 25 de Junho de 2020.
Abílio de Faria Pereira

Presidente do Conselho Deliberativo
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A ASSOCIAÇÃO MÉDICA FLUMINENSE-AMF convoca seus associados
elegíveis e com direito a voto para as eleições dos cargos eletivos da entidade que se
realizarão em pleito único, no dia 31 de agosto de 2020.

As eleições ocorrerão por via eletrônica e a condução do processo eleitoral será realizada
pela Comissão Eleitoral. O sistema de votação eletrônica será fornecido pela empresa SCYTL
- Soluções de Segurança e Voto Eletrônico Ltda, e será objeto de auditoria especializada e
independente contratada e custeada pela Associação Médica Brasileira - AMB.

Fica aberto o prazo, a contar das 09 horas do dia 01 às 18 horas do dia 31 de julho
de 2020, para registro das chapas de candidatos aos cargos da Diretoria Executiva e
Conselhos da Associação Médica Fluminense. O registro de chapas deve ser feitos na
Secretaria da AMF, situada na Av. Roberto Silveira, 123, Icaraí, Niterói, mediante
agendamento prévio, por e-mail (amf@amf.org.br), no horário de 09h às 18h.

O pedido de registro da chapa deverá ser acompanhado da anuência de todos os
candidatos, bem como seus comprovantes de quitação e data de inscrição como associado.

As normas eleitorais e o estatuto da Associação Médica Fluminense estão à disposição
para consulta no site www.amf.org.br

Niterói, 27 de junho de 2020.
Dra. Zelina Maria da Rocha Caldeira

Presidente

EDITAL

Covid-19: Brasil tem segundo dia
com maior registro de novos casos

O TOTAL de recuperados desde o início da pandemia é de 697.526

O Brasil teve o segundo dia
com maior número de novos
casos de Covid-19 registrados
no balanço divulgado na sexta-
feira pelo Ministério da Saúde.
Foram 46.860 pessoas infec-
tadas adicionadas às estatísti-
cas. Com isso, o total subiu
para 1.274.974 de casos con-
firmados, mantendo a segunda
colocação no ranking mundial,
atrás apenas dos Estados Uni-
dos. A marca foi superada ape-
nas pelo último dia 19, quando
a soma das 24 horas atingiu o
recorde de 54.771 novas noti-
ficações. Depois de uma ten-
dência de queda entre a sema-
na retrasada e a passada, os ca-
sos voltaram a aumentar na se-
mana epidemiológica 25, como
constatou o Ministério da Saú-
de nesta semana. A marca foi
superada apenas pela última
sexta-feira (19), quando a
soma das 24 horas atingiu o
recorde de 54.771 novas noti-
ficações.

Já o número de novas mor-
tes em razão da pandemia do
novo coronavírus foi de 990,
abaixo dos dias anteriores. On-
tem foram registrados 1.141
novos óbitos; na quarta-feira
(24), 1.185; e na terça-feira

(23), 1.374. O total de faleci-
mentos tendo como causa a
Covid-19 somou 55.961, mais
do que a capacidade máxima do
Estádio Beira-Rio, em Porto
Alegre.

A taxa de letalidade (núme-
ro de mortes pelo total de ca-
sos) ficou em 4,4%. A mortali-
dade (quantidade de óbitos pela
população) atingiu 26,6%. A in-
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cidência dos casos de covid-19
no país é de 606.7%.

O balanço do Ministério da
Saúde aponta 521.487 pacien-
tes ainda em observação, en-
quanto o total de recuperados
desde o início da pandemia é de
697.526.

ESTADOS
Os estados com maior nú-

mero de óbitos são São Paulo
(13.966), Rio de Janeiro
(9.587), Ceará (5.920), Pará
(4.803) e Pernambuco (4.610).
Ainda figuram entre os estados
com altos índices de vítimas em
função da pandemia Amazonas
(2.739), Maranhão (1.906),
Bahia (1.642), Espírito Santo
(1.507), Alagoas (975) e Paraí-
ba (864).

O Eestado do Rio de Ja-
neiro teve, em 24 horas,
137 óbitos provocados pela
covid-19 e um total de
9.587 mortes desde março.
De acordo com o boletim
da Secretaria de Estado de
Saúde do Rio há até sexta-
feira (26), 108.497 casos
confirmados de infectados
pelo novo coronavírus. Há
ainda 1.110 óbitos em in-
vestigação e 294 foram
descartados. Até o momen-
to, entre os casos confirma-
dos, 87.850 pacientes se
recuperaram da doença.

Das 9.587 vítimas de
covid-19 no estado, a capi-
tal fluminense tem um to-
tal de 6.264 óbitos. Em se-
guida vem Duque de Caxias
(412); São Gonçalo (394);
Nova Iguaçu (332); São
João de Meriti (188); Ni-
terói (183); Belford Roxo
(172); Magé (132); Itaboraí
(121); Mesquita (105); Pe-
trópolis (90); Campos dos
Goytacazes (83) e Angra

Estado do Rio tem mais
de 108 mil infectados

dos Reis (78) estão entre os
92 municípios com maior
número de mortes pela do-
ença.

O município do Rio de
Janeiro também lidera o nú-
mero de infectados pela do-
ença com 55.152 casos. Ni-
terói tem (6.105); São Gon-
çalo  (4.893); Nova Iguaçu
(3.205); Duque de Caxias
(2.988); Itaboraí  (2.417);
Angra dos Reis (2.100);
Macaé ( 2.034); Campos
dos Goytacazes (1.731);
Volta Redonda (1.633);
Magé (1.610); Queimados
(1.604); São João de Meri-
ti (1.601); Belford Roxo (
1.404); Itaguaí (1.316);
Maricá (1.190); Teresópo-
lis (973); Petrópolis (799);
Cabo Frio (791) e Rio das
Ostras (766) estão entre as
cidades com maior número
de casos. Duas Barras, no
interior do estado, tem ape-
nas sete casos de pessoas
infectadas e nenhum óbito
pela covid-19.

Campeonato Brasileiro pode começar dia 9 de agosto
Após reunião com a Co-

missão Nacional de Clubes,
a CBF anunciou as prováveis
datas de início do Campeo-
nato Brasileiro das Séries A
e B. A divisão de elite pode-
rá  começar  no  d ia  9  de
agosto; já a Segunda Divi-
são poderá começar um dia
antes.

O consenso para se che-
gar às datas aconteceu após
a reunião da entida máxima
do futebol com os 40 clu-
bes das Séries A e B. No en-
tanto, para que se confirme

as datas deverá have a libe-
ração das autoridades de saú-
de de cada município e esta-
do envolvido.

Dos 20 clubes da Primeia
Divisão, 19 foram favoráveis
a jogar fora de suas cidades.
O únioco

As datas nasceram após
reunião com os 40 clubes
das duas primeiras divisões.
O maior entrave para a reali-
zação do torneio é a libera-
ção das autoridades de saú-
de, já que a realização de
eventos esportivos depende

do aval de cada município e
governo estadual onde o es-
tádio está localizado. Mas a
maioria dos clubes da Série
A se dispuseram a jogar fora
de suas cidades caso, até lá,
não haja a permissão.

Dos 20 clubes participan-
tes, 19 concordaram com a
medida. O Athletico Parana-
ense foi o único a se posici-
onar de forma contrária.

O desejo da CBF seria
iniciar o Brasileiro após o
término dos Estaduais. Mas
nada impede que ocorram

competições de forma con-
comitante, pois a entidade
não tem controle sobre o re-
torno dos torneios locais.

O retorno do futebol de-
pende da autorização das au-
toridades de saúde. Mas, de-
zenove dos vinte clubes da
Série A se dispuseram a jo-
gar fora das suas cidades, em
última instância, caso até lá
seus municípios não estejam
liberados pelas autoridades
de saúde a realizar jogos. Foi
um sinal de apoio à realiza-
ção da competição pela CBF.

CBF anunciou
as prováveis
datas das
séries A e B
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