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O mundo bateu 9 vezes o 
recorde de novos casos 
diários de covid-19 em 

outubro, segundo dados da 
Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) 
atualizados até as 5h 
(horário de Brasília) 
de ontem, segunda-
feira (26). O número 
é o maior desde ja-
neiro, quando os recordes de 
casos diários foram batidos 
12 vezes.

A sequência de recordes 
ocorre no momento em que a 
Europa se depara com efeitos 
da segunda onda de infecções 
pelo novo coronavírus e mais 
países passam a adotar medi-
das restritivas. Além disso, os 

Estados Unidos seguem ten-
tando conter a evolução do 
surto, mas encaram aumento 
expressivo no número de ca-

sos con� rmados.
Os EUA são, in-

clusive, o país com o 
maior número de ca-
sos no recorde mais 
recente registrado 
– na sequência, vêm 

Índia, França e Brasil.

RECORDES
O primeiro recorde de 

outubro foi batido no dia 4, 
com registro de 327.964 no-
vos casos de covid-19. Nos 
dias 22, 23 e 24, os recordes 
diários foram batidos de for-
ma consecutiva – sendo que, 

no último deles, veio o maior 
número diário desde o início 
da pandemia: 468.409 novas 
infecções.

O único mês com mais re-
cordes foi em janeiro, o pri-
meiro da pandemia. Mas, na-
quele mês, o pico de casos em 
um único dia foi de 2.011 re-
gistros. E o primeiro dia com 
noti� cações – 18 de janeiro – 
teve apenas 17 casos.

Desde então, os meses de 
abril, junho e julho tiveram 
a maior quantidade de recor-
des batidos: 8 em cada um.

Em março, as altas mun-
diais foram ultrapassadas 7 
vezes; em fevereiro, 6. Agosto 
e setembro tiveram 2 e 3 re-
cordes, respectivamente.

Mundo bate nove 
vezes o recorde
OUTUBRO ESTÁ SENDO PREOCUPANTE NA PANDEMIA DA COVID-19

CASOS DIÁRIOS

ESTUDOS

Dias atrás, a Nasa, agência 
espacial dos EUA, deu dicas 
de que teria uma “empolgante 
nova descoberta sobre a Lua”. 
Ontem, a agência revelou evi-
dências conclusivas da exis-
tência de água em nosso único 
satélite natural.

Esta “detecção inequívoca 
de água molecular” aumenta 
as esperanças da Nasa de esta-
belecer uma base lunar. A ideia 
é sustentar a base aproveitan-
do os recursos naturais da lua. 
Os resultados foram publica-
dos na revista científica Nature 
Astronomy.

Embora já tenha havido 
sinais de água na superfície 
lunar, essas novas descobertas 
sugerem que ela é mais abun-
dante do que se pensava ante-
riormente. “Isso nos dá mais 
opções para fontes potenciais 
de água na Lua”, diz Hannah 
Sargeant, cientista espacial da 
Open University, na Inglaterra, 
à BBC News.

Ao contrário das detec-
ções anteriores de água em 
partes que � cam em som-
bra permanente nas crateras 
lunares, os cientistas agora 

detectaram água em regiões 
iluminadas pelo Sol.

“A quantidade de água é 
aproximadamente equivalen-
te a uma garrafa de 350 ml de 
água em um metro cúbico de 
solo lunar”, disse um dos au-
tores do estudo, o pesquisador 
Casey Honniball, do Centro 
Goddard de Voo Espacial, da 
Nasa, durante uma teleconfe-
rência virtual.

Jacob Bleacher, da diretoria 
de exploração espacial pelos 
humanos da Nasa, disse que os 
pesquisadores ainda precisam 

entender a natureza dos depó-
sitos de água. Isso os ajudaria a 
determinar o quão acessíveis 
eles são para os futuros explo-
radores lunares usarem.

O local para colocar uma 
base lunar será escolhido 
tendo em mente onde a água 
está, explica Hannah Sarge-
ant. Segundo a pesquisadora, 
o objetivo é desenvolver “uma 
maneira mais sustentável de 
fazer a exploração espacial”. E 
para isso é necessário o uso de 
recursos locais, especialmente 
a água, explica ela à BBC News.

Nasa revela “detecção inequívoca” de 
água não potável na superfície da Lua

  Os cientistas agora detectaram água em regiões iluminadas pelo Sol
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Pregão Eletronico SRP nº 56/GAP-BE/2020
Pregão Eletrônico SRP nº 56/GAP-BE/2020, tipo: Menor Preço. OBJETO: 
aquisição de reagentes para a realização de exames de dosagens de gases 
sanguíneos, eletrolíticas, hematológicas, coagulométricas, bioquímicas, 
hormonais e imunológicas com cessão de equipamentos em regime de 
comodato, conforme Termo de Referência anexo I do Edital. ABERTURA DA 
SESSÃO PÚBLICA: às 09:00h (Horário de Brasília), do dia 10 de novembro 
de 2020, Entrega das Propostas: 27 de outubro de 2020. Edital: Disponível 
no site: www.comprasnet.gov.br. Maiores informações através dos Fone/fax: 
(91) 3204 – 9121 / 3204 – 9689 / 3243 - 1707.

CHRISTIANO PINTO MARÇAL Ten Cel Int
Ordenador de Despesas do GAP-BE
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Presidente da Comissão de Processo Administrativo nº 2678/2020/SESAN,  instaura-
do pela Portaria nº 278/2020, de 28 de setembro de 2020, do Exmo. Sr. Secretário 
Municipal de Saneamento, publicada no Diário Oficial do Município nº 14.093, de 05 de 
outubro de 2020, no uso de suas atribuições, NOTIFICA, pelo presente Edital, o Sr. 
Natanael Alves Cunha, CPF Nº 023.823.422-34, RG Nº 4772317, para tomar 
conhecimento dos fatos constantes no sobredito processo e sobretudo, caso seja 
de interesse do notificado, apresentar informações preliminares e documentos para 
elucidação dos fatos, sendo-lhe facultado, ter vista dos autos, arrolar e reinquirir 
testemunhas, produzir provas e contraprovas, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da 
data da publicação deste Edital, na sala da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 
(CPPAD), situada na Av. Almirante Barroso, nº 3110, sob pena de revelia, sendo-lhe 
assegurado vista dos autos neste local, em dias úteis , no horário das 08 às 17 horas. 
A Comissão Processante encontra-se instalada no endereço acima mencionado, podendo 
ser contatada no telefone: 3277-4855.

Belém/PA, 26 de outubro de 2020.
  ROGÉRIO DE OLIVEIRA PINTO - Presidente da Comissão do Processo Administrativo

Secretaria Municipal 

de Saneamento
PREFEITURA MUNICIPAL

DE BELÉM


