
Nota informativa 

26/06/2020 

A Velours vem produzindo notas diárias para seus clientes a respeito da evolução da pandemia de Covid-19 no Brasil e sua repercussão nos diversos cenários do país. 

Esta nota é um resumo para os associados da Câmara de Comércio França-Brasil do Rio de Janeiro. 
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O Brasil segue em um viés de alta de casos de contaminação e mortes 

decorrentes do vírus Covid-19.  Pelo terceiro dia consecutivo tivemos um 

acréscimo superior a 1.100 óbitos/dia, elevando para 55.102 o total registrado 

no país com uma taxa de letalidade de 4,5 %. 

 

 Estudo da FIOCRUZ aponta que nenhum estado brasileiro apresentou 

sinais de redução da taxa de transmissão do Covid-19. O Instituto não 

considera somente a diminuição no atendimento de casos graves e a 

redução na ocupação de leitos de UTI como critério para a adoção de 

medidas de relaxamento. 

 

 Ainda o mesmo estudo revela que os estados de Espírito Santo, Goiás, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do 

Norte, Rondônia e Sergipe apresentaram a semana 24 como a de maior 

concentração de casos até o momento, indicando que a epidemia ainda 

está em processo de ascensão. 

 

 

Evolução da pandemia no Brasil 
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Evolução da pandemia no Brasil 
 

 Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre registraram um aumento do número 

de casos, tendo a prefeitura desta última cidade decretado Estado de 

Calamidade Pública. 

 

 A cidade de Manaus não registrou nenhuma morte por Covid-19 em 24 

horas pela primeira vez nos últimos 03 meses 

 

 O Governo Federal editou a Portaria nº 319, em 20 de JUNHO, dispondo 

sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no país de 

estrangeiros, de qualquer nacionalidade, pelo prazo de 15 dias. 

 

  Médicos da rede privada da cidade do Rio de Janeiro relatam um pequeno 

aumento de casos nos últimos dias. No Hospital Samaritano, por exemplo, 

que estava há 15 dias sem novos casos suspeitos/atendidos na emergência, 

registrou 03 internações com Covid-19 nesta quarta (24). 

 

 

 O Estado de São Paulo enfrenta a chamada segunda onda com um 

aumento do numero de casos no interior que já é maior que os da região 

metropolitana. 

 

 Minas Gerais registra uma taxa de ocupação de 90% dos leitos de UTI, mas 

70% dos caros de óbitos por síndromes respiratórias tem causa 

indeterminada, sendo o Estado que menos testa no Brasil. 

 

 No começo da tarde desta 6ª feira a prefeitura de Belo Horizonte anunciou o 

fechamento do comércio a partir de 2ª feira (29), uma vez que houve 

aumento exponencial do número de casos depois da flexibilização. 

 

 O Governo de Goiás estuda propor um “fechamento mais rígido” nos 

municípios intercalado por reaberturas parciais das atividades como forma de 

enfrentar o recrudescimento da pandemia naquele Estado. 
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Evolução da pandemia no Mundo 
 

  Os Estados Unidos registraram recorde no número de infectados em 24 

horas: 39.972 novos casos nesta quinta-feira (25) elevando para 2,4 milhões 

de pessoas infectadas com 124.000 óbitos. 

  A pandemia avançou no continente africano com um aumento de três 

vezes no número de infectados. 

 

 A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) autorizou o uso e a venda do 

antiviral Remdesivir para o tratamento de casos graves da Covid-19 na 

União Europeia. Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul já haviam autorizado 

a comercialização deste medicamento. No Brasil, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) autorizou ontem a realização de estudos 

clínicos com o antiviral.  

 

 França e Alemanha anunciaram a doação de cerca de 600 milhões de Euros 

à Organização Mundial de Saúde – OMS - após os Estados Unidos 

anunciarem o corte no financiamento à instituição. 

 

Fonte: Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças 
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Segurança Pública 
 

 O Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro divulgou o relatório 

referente ao mês de maio que apresentou uma queda dos indicadores 

criminais exceto para estelionato que registrou aumento de 2,1% em relação 

a maio de 2019. Se comparado aos cometidos em ambiente virtual, ela 

mais que triplicou passando de 9,3% para 32% para o mês de referência. 

 

 Para a rubrica “crimes violentos letais intencionais” (CVLI), que englobam 

homicídio doloso, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte, 

foi registrada uma queda de 8% no acumulado do ano, e de 23% em relação 

a maio do ano passado. Trata-se da menor taxa registrada desde o ano de 

1999. 

 

 O Ministério Público do Rio de Janeiro deflagrou mais uma operação 

visando cumprir 14 mandados de busca e apreensão e 07 de prisão contra 

fraudadores do sistema público de saúde.  

 

 No Distrito Federal 683 homens das forças de segurança já foram 

diagnosticados com o Covid-19 desde o inicio da pandemia.  

 

 O Conselho Nacional de Justiça constatou um aumento de 800% na taxa de 

contaminação dos presídios brasileiros desde maio, o que levou 200 

entidades brasileiras a apresentaram nesta terça-feira (23) denúncia à 

Organização das Nações Unidas (ONU) e à Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH), órgão ligado à Organização dos Estados 

Americanos (OEA). 
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 O Governo Federal anunciou nesta 5ª feira (25) o pagamento de mais 03 

parcelas do auxílio emergencial em valores de R$500,00, R$400,00 e 

R$300,00, totalizando R$1.200,00.  

 

 Investidores estrangeiros que gerem US$ 3,75 trilhões em ativos enviaram 

na 2ª feira (22) uma carta aberta a embaixadas brasileiras em oito países 

manifestando preocupação com o aumento do desmatamento no Brasil, 

solicitando reuniões virtuais com os embaixadores brasileiros nos Estados 

Unidos, Japão, além mais seis países europeus alegando 

o  “desmantelamento de políticas ambientais e de direitos humanos” 

como tema para o encontro. 

 

 Empresas aéreas anunciaram planos de retomadas das operações no 

Brasil, a maior parte delas entre os meses de julho e agosto. 

 

 A Azul fechou um acordo com pilotos e comissários para a redução de 

jornada de trabalho e salários pelos próximos 18 meses. 

 

 

Economia e Abastecimento 
 

  

 Os pedidos de seguro-desemprego de trabalhadores com carteira 

assinada subiram 35% na primeira quinzena de junho em relação ao 

mesmo período do ano passado segundo levantamento divulgado ontem 

(25) pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia 

 

 O Fundo Monetário Internacional divulgou nesta 4ª feira (24) o documento 

Perspectiva Econômica Mundial piorando a projeção de queda do Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro de -5,3% para -9,1%. 

 

 Ainda segundo o FMI o organismo financeiro apontou que muitos países 

enfrentarão uma recessão duas vezes maior do que a sofrida após a crise 

financeira global de 2008. 

 

 Já o Banco Central do Brasil segue mais otimista tendo revisado a projeção 

de variação do PIB brasileiro que passou de zero (em relação ao PIB de 

2019) para um recuo de 6,4%, em seu Relatório Trimestral de Inflação (RTI), 

divulgado nesta 5ª feira (25). 
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