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O “Relatório Covid-19” produzido diariamente pela empresa MOVISAFE analisa
a situação da pandemia conhecida como Covid-19 e seus impactos no Brasil nas
áreas de saúde, economia e segurança publica.
Esta nota é um resumo semanal para os associados da CCI França Brasil.

Resume semanal - 13 ao 17 de julho 2020

FATOS SEMANAIS RELEVANTES

CRONOLOGIA

Na Grande São Paulo a população da cidade
de Biritiba Mirim, é a mais vulnerável ao
coronavírus entre as cidades da região
metropolitana, enquanto que São Bernardo do
Campo, no ABC Paulista, é a menos
vulnerável, segundo estudo.

O governo federal autorizou a
recontratação, em menos de 90
dias, de funcionários que tenham
sido demitidos sem justa causa
durante a pandemia.

Semana de
13 a 17 de julho
de 2020

Nove estados e o Distrito
Federal apresentaram alta
nos números de infectdos.
O Brasil registra mais de
72 mil mortes e com quase
1,9 milhão de infectados.

O presidente Jair Bolsonaro sancionou
a Medida Provisória 936, convertida na
Lei 14.020/2020, que permite a
redução de jornada e salário dos
trabalhadores, além da suspensão dos
contratos de forma temporária.

14 de
julho

13 de
julho

09 estados mais o Distrito
Federal apresentaram alta
de mortes: PR, RS, SC,
MG, DF, GO, MS, MT, TO e
PB.

15 de
julho

E, por meio de decreto, prorrogou o
prazo para as empresas aplicarem as
medidas do Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego e da
Renda para os funcionários com
carteira assinada.

A Câmara de Comércio Exterior (Camex)
zerou o Imposto de Importação de 34
medicamentos usados no combate à
covid-19. A resolução foi publicada na
última segunda-feira (13) no Diário Oficial
da União.
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Fontes: Portais G1, R7, UOL dentre outros.

O Brasil ultrapassa a marca de
2 milhões de contaminados
e São Paulo a marca de
400.000 contaminados.

16 de
julho

17 de
julho

Prefeitura do Rio anuncia Fase 4 do Plano de
Retomada, que passa a valer a partir do dia 17/07.
As escolas permanecem fechadas, mas esportes
coletivos na praia e pontos turísticos estão liberados.
Serão criados micropólos com bloqueios em 4
pontos movimentados da cidade - Olegário Maciel
(Barra da Tijuca), Dias Ferreira (Leblon), Praça
Vanhargem (Tijuca) e Nelson Mandela (Botafogo) para restringir o fluxo de pessoas.
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PESQUISAS CIENTÍFICAS & VACINAS

SITUAÇÃO SANITÁRIA

Covid-19: países acusam Rússia de usar hackers para roubar pesquisas
Em comunicado conjunto, Reino Unido, Estado Unidos e Canadá informam que o país tem como objetivo roubar estudos que buscam
uma vacina para a doença
De acordo com um comunicado compartilhado nesta quinta-feira (16) pelo Centro de Cyber Segurança do Reino Unido (NCSC), o
governo da Rússia possui uma operação que utiliza hackers em ataques com o objetivo de roubar pesquisas que buscam uma vacina
para a Covid-19.
O documento indica que universidades e empresas farmacêuticas de outros países são os principais alvos da ação. Reino Unido,
Estados Unidos e Canadá se juntaram e divulgaram uma declaração atribuindo a autoria dos ataques ao grupo APT29, popularmente
conhecido na internet como "Cozy Bear". Ainda de acordo com o comunicado conjunto, os hackers operam como parte do trabalho
desempenhado pelo órgão de inteligência da Rússia.
Segundo Paul Chichester, diretor do Centro Britânico de Cyber Segurança, “é inaceitável que a Rússia desempenhe ataques contra
aqueles que fazer um trabalho vital para combater a pandemia de coronavírus".
Dominic Raab, ministro de Relações Exteriores, também criticou a inteligência russa. "Enquanto outros perseguem seus interesses
egoístas com comportamento imprudente, o Reino Unido e seus aliados trabalham duramente para encontrar uma vacina e proteger a
saúde global", disse.
Relatos do NCSC informam que diferentes técnicas de ataque foram utilizadas, além do fato de que as tentativas são contínuas. Há
tentativas de phishing, em que o usuário é levado a clicar em links enganosos, e infecção por malware, em que programas são
executados em segundo plano sem que ninguém perceba.
O comunicado ainda diz que o grupo "provavelmente vai continuar a ter como alvo as organizações envolvidas no desenvolvimento e
pesquisa de uma vacina contra a Covid-19, porque eles buscam questões de inteligência ligadas à pandemia". (leia mais)
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Fonte: Olhar Digital – Data: 16/07/2020.

ACORDO MUNDIAL DE VACINAS

POLÍTICA

Brasil entra em acordo mundial de vacinas para covid-19, mas terá de pagar
O governo brasileiro submeteu um pedido oficial para fazer parte do sistema mundial que está sendo criado para garantir a vacina
contra a covid-19. A coluna já havia revelado há duas semanas a carta enviada pelo Itamaraty às organizações internacionais que
vão liderar o processo. O documento foi submetido, depois de semanas de hesitação do governo brasileiro que, num primeiro
momento, ficou de fora da iniciativa. Agora, as entidades apontam que Brasil e outros países de renda média poderão de fato fazer
parte da iniciativa. Mas não serão considerados no mesmo patamar de dezenas de países pobres e terão de arcar com os custos
para ter acesso ao produto. O que o pacote garante, porémé que todos os participantes recebam as futuras vacinas de maneira
justa.
No total, a OMS (Organização Mundial da Saúde) indica que 75 países enviaram manifestações de interesse em fazer parte do
mecanismo, conhecido como COVAX Facility. Além do Brasil, a lista inclui Argentina, Canadá, República Tcheca, Estônia, Finlândia,
Islândia, Irlanda, Israel, Japão, Kuwait, Luxemburgo, México, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Catar, Coreia do Sul, Arábia
Saudita, Suíça, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido. Além desses, outros 90 países mais pobres poderão entrar. Juntos, esses
governos representam 60% da população mundial e indicam o apoio ao mecanismo projetado para garantir acesso rápido, justo e
equitativo às vacinas contra covid-19 em todo o mundo.
Apesar de fazer parte do projeto, a OMS deixa claro que o Brasil terá de arcar com os custos de seu próprio bolso. O mesmo
ocorrerá com os demais 74 países que submeteram os pedidos. Eles são considerados como países de renda média ou alta. Um
grupo de 90 países de baixa renda terá apoio especial e um financiamento para garantir que as doses cheguem às suas populações.
A coluna apurou que o acordo está sendo avaliado no momento pelo Itamaraty e pelo Ministério da Saúde. Reuniões devem ocorrer
até o final do mês com os organismos internacionais. (leia mais)
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Por casos confirmados

Por letalidade

São Paulo

São Paulo

Santos

Guarulhos

Campinas

Osasco

São Bernardo do Campo

São Bernardo do Campo

Guarulhos

Campinas

Santo André

Santos

Osasco

Santo André

Ribeirão Preto

Ribeirão Preto

Sorocaba

Barueri

Jundiaí

Jundiaí
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São Paulo estuda aliviar regras para flexibilização da retomada
Entre os critérios que devem sofrer alteração está o indicador que mede a capacidade do
sistema de saúde, por meio da disponibilidade de leitos de UTI
Depois de um mês de execução do Plano São Paulo – que determina os critérios de liberação em fases da quarentena –, o Comitê de
Contingência do estado estuda alterar os critérios adotados na fase de flexibilização e anunciar mudanças para a transição até o final
do mês de julho. Na prática, as regras para a retomada da economia serão aliviadas quando houver a mudança.
De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, entre os critérios que devem sofrer alteração está o índice que mede a capacidade
do sistema de saúde, principalmente, a disponibilidade de leitos de UTI em cada município paulista. Pelo plano, para entrar na fase
verde, a cidade precisa ter uma taxa de ocupação de UTI abaixo de 60%.
Na prática, há a reclamação que o plano traçado foi adequado para a fase de maior controle da pandemia – fases vermelhas até
amarela. Mas não reflete a realidade que o sistema de saúde enfrenta na gestão de reabertura.
A capital, por exemplo, apresentava no dia 1º de julho 40% de leitos vazios de UTI. Mesmo assim não pode liberar a ocupação
desses leitos para pacientes que não têm covid para se manter dentro dos índices previstos na fase amarela. A prefeitura atualmente
tem 190 leitos particulares contratados. O atual contrato tem validade até o final do mês de julho e a expectativa é que não seja
totalmente renovado.
Para a entrar na fase verde, seria necessário contratar mais 689 leitos de UTIs, sendo que boa parte continuaria ociosa. Os números
preocupam a administração municipal porque, além de mais de R$ 10 milhões por mês (custo de R$ 2.100/leito ao dia) para mantêlos, há agora uma procura maior por leitos comuns já que há uma retomada dos procedimentos eletivos e também de urgência e
emergência. (leia mais)
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Fonte: Portal do Governo de São Paulo– Data: 18/06/2020.
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São Paulo ultrapassa 1,1 milhão de exames de COVID-19 e lança Placar de Testes
Coletiva: nos últimos dois meses, balanço cresceu 500% e proporção de testagem a cada 100 mil
habitantes no estado se aproxima à da Alemanha

O Estado de São Paulo já realizou mais de 1,1 milhão de exames para diagnóstico do novo coronavírus. O balanço inédito foi
apresentado na coletiva de imprensa desta quinta-feira (16), com o lançamento do Placar de Testes do Governo de SP.
O levantamento totaliza 1.158.851 testes realizados até o dia 30 de junho e mostra um aumento de 514% no volume de testagem,
desde abril, com crescimento mensal e gradativo. Em março, foram 26 mil; em abril, quadruplicou, chegando a 108 mil; em maio
chegou a 361 mil, mais que o triplo em comparação ao mês anterior; por fim, em junho, novamente foi dobrada a capacidade,
chegando a 663 mil testes no mês passado.
Em julho, na primeira semana epidemiológica (entre os dias 5 e 11), foram 128 mil testes. Os números são resultados das iniciativas
de ampliação da testagem na rede pública de saúde e do monitoramento da rede privada, congregando informações.
“Em dois meses, aumentamos a capacidade de testagem em mais de 500%. O balanço de julho nos aproxima de 45 a 50 testes a
cada 100 mil habitantes e isto nos coloca no patamar de referencia da Alemanha, mas com adaptações e ferramentas para a nossa
realidade. Nossa meta é que São Paulo seja referência no Brasil e no mundo. Em julho temos o trabalho de manter e em agosto
expandir a expectativa, melhorar e modernizar a estratégia de monitoramento e isolamento de casos para combater a pandemia”,
afirmou a Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen. (leia mais)
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Coronavírus: Prefeitura abrirá 192 novos leitos para pacientes com covid-19
Com a queda na taxa de ocupação de leitos, Hospital Municipal de Campanha do Anhembi terá uma
de suas alas fechadas
A Prefeitura de São Paulo irá abrir 192 novos leitos para pacientes com covid-19 nos hospitais da Brasilândia, na Zona Norte, e
Sorocabana, na Zona Oeste da capital. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Covas em coletiva on-line na manhã desta quinta-feira
(16/07) e também prevê o fechamento de uma das alas disponíveis para atendimento de pacientes com covid-19 no Hospital Municipal de
Campanha do Anhembi, a partir de 1º de agosto. A medida foi possível após os indicadores da capital apontarem a redução do número de
casos na cidade.
Atualmente, o Hospital de Campanha do Anhembi tem 807 leitos de enfermaria e 64 leitos de estabilização sendo utilizados e uma outra
área com mais 929 leitos para contingência que nunca foram utilizados.
“Nós nunca tivemos custeio pago nessa ala de 929 leitos, mas, desde o início da pandemia, nós tínhamos a tranquilidade de garantir que
todo mundo tivesse atendimento na cidade. Do total de 1.800 leitos, nós temos utilizado 871 leitos no Anhembi”, explicou o prefeito Bruno
Covas.
Graças à estabilização da doença e com os números positivos que a cidade tem apresentado com a diminuição do número de casos,
internações e mortes, a Prefeitura de São Paulo irá fechar uma ala do Anhembi a partir do dia 1º de agosto.
“Vamos reduzir a área em que nós tínhamos 871 leitos e passar a utilizar 310 leitos. Serão menos 561 leitos, o que deve gerar uma
economia mensal, em agosto, de R$ 19 milhões. O Hospital do Anhembi, que tem um custeio mensal de R$ 28 milhões passará a ter um
custeio mensal de R$ 9 milhões com essa economia”, disse o prefeito. (leia mais)
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Por casos confirmados

Por letalidade

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Niterói

São Gonçalo

São Gonçalo

Duque de Caxias

Nova Iguaçú

Nova Iguaçú

Duque de Caxias

São João do Meriti

Macaé

Niterói

Itaboraí

Belford Roxo

Angra dos Reis

Magé

Campos dos Goytacazes

Campos dos Goytacazes

Volta Redonda

Magé

Fontes: Portal do Governo do Estado do Rio de Janeiro e CONASS – Data: 16/07/2020.

ESTADO DE RIO DE JANEIRO

SITUAÇÃO SANITÁRIA

Vigilantes entram em greve nesta segunda-feira (20)
A partir do próximo dia 20 de julho, os vigilantes bancários do Rio de Janeiro decidiram entrar em greve. Com isso, a paralisação
atingirá prédios empresariais, hospitais, shoppings, agências bancárias, fábricas, clínicas, universidades, órgãos públicos e outros
estabelecimentos envolvidos que contarão com uma carga menor de seguranças. Com o ato, os vigilantes buscam lutar por
melhores condições financeiras de trabalho.
De acordo com Cláudio Oliveira, o presidente do Sindicato dos Vigilantes de Niterói e Região (SVNIT), de janeiro até março, os
vigilantes do estado vinham negociando por melhores condições financeiras com seus patrões, no entanto, nada que eles pediam foi
atendido e, com isso, a greve se tornou necessária. O SVNIT abrange mais de 2 mil vigilantes e atualmente cuida dos seguranças de
Niterói, São Gonçalo, Rio Bonito e Maricá.
“A nossa proposta era a inflação do período de fevereiro de 2019 para 2020 +100%. O salário base, por exemplo, é de R$ 1450,00.
Se a inflação fosse de 4% pediríamos 8%, mas se a inflação fosse de 3% iríamos querer 6%. O ticket alimentação estava em R$
22,00 por dia, pedimos, então, R$ 30,00 por dia na proposta. Na época, o patronato, no entanto, queria dar R$ 23,00 no ticket, já no
salário eles queriam dar menos que a inflação. A categoria (vigilantes) não aceitou”, disse Cláudio.
No site do sindicato do Rio de Janeiro, o post que anuncia a greve informa que a ação “não é só por reajuste, é por dignidade”. A
publicação também informa que os vigilantes atenderão ao efetivo mínimo de 30% por posto de trabalho e plantão, exigido pela lei
da greve. Isso quer dizer que os estabelecimentos continuarão contando com os seguranças, no entanto, eles estarão nos locais
apenas pela lei e serão o necessário para preencher apenas 30% da carga de vigilantes padrão do estabelecimento.(leia mais)
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ESTADO DE RIO DE JANEIRO

SITUAÇÃO SANITÁRIA

Instituto de Segurança Pública divulga dados do primeiro semestre (1/4)

Desde o dia 13 de março, o Estado do Rio de Janeiro tem adotado medidas restritivas para prevenir e combater a propagação da
pandemia do novo coronavírus. Neste período, os registros de ocorrência dos crimes sofreram impacto nos meses de março, abril,
maio e junho.
Os indicadores podem apresentar queda por causa do distanciamento social, que ajudou na redução da criminalidade, e da
diminuição dos registros das ocorrências, resultando em subnotificações.
Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) são referentes aos registros de ocorrência lavrados nas delegacias
de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Durante o período de restrições, os serviços da Delegacia Online
(https://dedic.pcivil.rj.gov.br/) e da Central 190, assim como o atendimento presencial para medidas de urgência em todas as
unidades policiais, inclusive nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM), não tiveram os funcionamentos
alterados.
Além da divulgação dos dados estatísticos mensais, o ISP divulga também as informações sobre os crimes possivelmente mais
impactados pelo período das restrições.
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Fonte: Portal do Governo do Estado do Rio de Janeiro – Data: 16/07/2020.
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Instituto de Segurança Pública divulga dados do primeiro semestre (2/4)
Indicadores estratégicos
Crimes violentos letais intencionais (homicídio doloso, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte):
1.953 vítimas nos seis primeiros meses de 2020 e 260 em junho – foi o menor valor para o primeiro semestre e para o mês
desde 1999. Na comparação com o ano passado, o indicador apresentou queda de 10,2% em relação ao primeiro semestre
do ano e de 14% em relação a junho.
Homicídio doloso: 1.898 vítimas nos seis primeiros meses de 2020 e 256 em junho - esses valores representam o menor
para o acumulado e para o mês desde 1991. Na comparação com o ano passado, o indicador apresentou queda de 9% em
relação ao primeiro semestre do ano e de 23% em relação a junho.
Roubo seguido de morte (latrocínio): 40 vítimas nos seis primeiros meses de 2020 e duas em junho - esses valores
representam o menor para o acumulado e para o mês desde 1991. Na comparação com o ano passado, o indicador
apresentou 28 mortes a menos em relação ao primeiro semestre do ano e seis a menos em relação a junho.
Morte por intervenção de agente do Estado: 775 mortes nos seis primeiros meses de 2020 e 34 em junho. Na comparação
com o ano passado, o indicador apresentou redução de 12% em relação ao primeiro semestre do ano e redução de 78% em
relação a junho.
Roubo de carga: 2.556 casos nos seis primeiros meses de 2020 e 404 em junho. Na comparação com o ano passado, o
indicador apresentou queda de 36% em relação ao primeiro semestre do ano e de 33% em relação a junho.
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Instituto de Segurança Pública divulga dados do primeiro semestre (3/4)
Roubo de veículo: 13.797 ocorrências nos seis primeiros meses de 2020 e 1.744 em junho. Na comparação com o ano passado, o
indicador apresentou queda de 36% em relação ao primeiro semestre do ano e de 44% em relação a junho.
Roubo de rua (roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo): 37.763 registros nos seis primeiros meses
de 2020 e 4.385 em junho. Na comparação com o ano passado, o indicador apresentou queda de 42% em relação ao primeiro
semestre do ano e de 54% em relação a junho.
Crimes durante a quarentena
Monitor da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher no Período do Isolamento Social
No período analisado de distanciamento social no estado do Rio de Janeiro (13 de março a 30 de junho de 2020), é possível
observar redução das ocorrências de “Violência Contra a Mulher” registradas nas Delegacias da Secretaria de Estado de Polícia
Civil: 58,6% do número de mulheres vítimas de Violência Moral; 56,7% do de Violência Patrimonial; 51,5% das vítimas de Violência
Psicológica; 41,8% das de Violência Sexual; e de 40,2% das vítimas de Violência Física. Os crimes tipificados pela Lei Maria da
Penha também apresentaram diminuição: 41,6%.
Apesar do número de vítimas ter apresentado queda nos crimes analisados, a proporção de crimes que ocorreram em casa
aumentou para os crimes mais graves. No período analisado em 2020, 67,2% das mulheres vítimas de Violência Física (60,3% em
2019) e 68,0% de Violência Sexual (57,4% em 2019) foram vitimadas dentro de casa.
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Instituto de Segurança Pública divulga dados do primeiro semestre (4/4)

O número de ligações para a Central de Atendimento do Disque Denúncia apresentou redução de 27,4% das denúncias de “Violência
contra Mulher”. Por outro lado, as ligações recebidas pelo Serviço 190 da Secretaria de Estado de Polícia Militar referentes a “Crimes
contra a Mulher” registraram um aumento de 12,5% em relação aos mesmos dias do ano passado.
Na análise mensal, o número de vítimas de feminicídio em junho de 2020 apresentou quatro vítimas a mais em relação ao
mesmo mês do ano passado: 9 vítimas neste ano contra 5 no ano passado. O total de crimes com vítimas mulheres que foram
registrados sob a Lei Maria da Penha teve um declínio de 24% em junho (4.191 em 2020 e 5.510 em 2019), porém, ao comparar com
maio de 2020, houve um aumento de 34%. Os estupros com vítimas mulheres no mês de junho também registraram queda: 10%.
Foram 319 vítimas mulheres em junho deste ano contra 354 em junho do ano passado. Em contrapartida, ao comparar com maio de
2020, o indicador apresentou aumento de 44%. (leia mais)
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65.571
Casos
confirmados

Balanço do dia 16 de julho de 2020

7.550
Óbitos
confirmados

RIO DE JANEIRO - CAPITAL

112,7
Taxa de
mortalidade*
* Taxa para cada 100 mil habitantes.

RANKING COVID-19
BAIRROS MAIS ATINGIDOS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
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Média diária
Casos confirmados:
544
Óbitos confirmados:
63 *

Por casos confirmados

Por Letalidade

Copacabana

Bangu

Barra da Tijuca

Campo Grande

Tijuca

Copacabana

Campo Grande

Realengo

Bangu

Santa Cruz

TAXA DE LEITOS HOSPITALARES

Realengo

Tijuca

Leitos de UTI na Capital do RJ

Botafogo

Barra da Tijuca

Santa Cruz

Taquara

Recreio dos Bandeirantes

Paciência

Leblon

Irajá
Fonte: Portal da Prefeitura do Rio de Janeiro – Data: 16/07/2020.

* Fonte: Ministério da Saúde

66 %
Leitos de Enfermaria
35 %

RIO DE JANEIRO

SITUAÇÃO SÁNITARIA

As comunidades do Rio de Janeiro registram 3.810 casos
e tem mais de 600 mortes

FONTE DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS CASOS CONFIRMADOS E ÓBITOS CONFIRMADOS: Prefeitura do Rio de Janeiro, Goberno do Estado
RJ, Clínica da Família Zilda Arns, Clínica da Família Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria
- ENSP, Clínica da família Victor Valla, Clínica da Família Maria do Socorro Silva e Souza, Clínica da Família Anthídio Dias da
Silveira, Clínica da Família Rinaldo De Lamare, Cms Dr Albert Sabin e Comitê SOS Providência
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Conheça o Gabinete de Crise do Complexo do Alemão
O Gabinete de Crise é formado por Coletivo Papo Reto, Mulheres em Ação no Alemão e Voz das Comunidades.
Em março deste ano, quando a pandemia do novo coronavírus começava a chegar no país, ainda se tinha muitas dúvidas sobre o vírus e a
doença que ele causa, a Covid-19. Assim, nasceu Gabinete de Crise do Complexo do Alemão. Coletivo Papo Reto, Mulheres em Ação no
Alemão e Voz das Comunidades formam essa equipe.
A iniciativa partiu da ativista por moradia no Complexo do Alemão, Camila Santos, que convocou outros ativistas das comunidades para
juntos pensarem e agirem nas favelas.
A pandemia trouxe diversos impactos para as comunidades, além do risco de contágio pelo novo coronavírus. Moradores sofrem com
desemprego, falta de saneamento básico, rendas afetadas, falta de condições adequadas de estarem em suas próprias casas, falta de
assistência das autoridades públicas. Diante dessa realidade, ativistas do Complexo do Alemão se mobilizaram para arrecadar recursos
para a comunidade, como uma forma de amenizar as dificuldades de tantas famílias prejudicadas.
Quem está na linha de frente do Gabinete de Crise
Ativistas tiveram de transformar suas vidas e rotinas para estar diretamente na linha de frente no combate da pandemia. Felipe França, de
28 anos, há mais de 10 anos realiza ações sociais pelo Voz das Comunidades, é um dos integrantes do Gabinete de Crise do Complexo do
Alemão e falou sobre como têm sido os quatro meses de ações. “O trabalho vem sendo difícil, não só pelas complicações do vírus, mas
também do não entendimento de muitos a gravidade do momento. As declarações infelizes dos governantes também agrega a isso, o
pessoal perdeu o medo, “se acostumou”. Por isso, sei que realizamos um trabalho importante, pois poderia ser alguém da minha família
precisando dessa ajuda”. Felipe saiu de sua casa por conta dos trabalhos de ações sociais porque com ele moram duas pessoas que fazem
parte do grupo de risco. (leia mais)

Fonte: Voz das Comunidades – Data: 16/07/2020.
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Prefeitura anuncia fase 4 da flexibilização (1/3)
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou, nesta quinta-feira (16/07), mais medidas de flexibilização na retomada
gradual das atividades econômicas na cidade. Com a entrada na fase 4, que se inicia nesta sexta-feira (17/07), pontos turísticos
poderão voltar a abrir, mas com um terço da capacidade máxima e desde que não ultrapassem a regra de 4 m² por pessoa, com os
devidos cuidados previstos nas Regras de Ouro.
– Estarão autorizados a reabrir o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, a nossa maravilhosa roda gigante do Porto e outras atrações que
só o nosso Rio de Janeiro tem. Mas todas com máximo de um terço da lotação, – destacou Crivella.
Comércio de rua
Outra novidade importante é referente ao comércio de rua, que passa a abrir a partir das 9h, mas somente aos sábados. Em dias de
semana, lojas e galerias de rua abrem somente a partir das 11h, mas agora com a lotação ampliada para 2/3 da capacidade máxima, e
respeitando o distanciamento. Shoppings seguirão a mesma regra da capacidade máxima ampliada para 2/3, no horário das 12h às
22h.
– Ainda não temos a imunidade de rebanho, mas as medidas adotadas de distanciamento e higienização têm feito com que as curvas
caiam. Isso nos deixa animados, porque representa a conscientização da população para conseguirmos vencer a pandemia, – avaliou
o prefeito.
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Fonte: Portal da Prefeitura do Rio de Janeiro – Data: 16/07/2020.
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Prefeitura anuncia fase 4 da flexibilização (2/3)
Micropolos
Para fortalecer a fiscalização e evitar aglomerações em pontos de maior movimento de bares e restaurantes, serão criados micropontos
de controle de acesso de entrada e saída. Os quatro micropolos funcionarão nos seguintes locais: ruas Olegário Maciel, na Barra da
Tijuca; Dias Ferreira, no Leblon; e Nelson Mandela, em Botafogo; e na Praça Varnhagem, na Tijuca.
– É uma restrição parcial no fluxo de pessoas, porque sabemos que nesses micropolos a população tem comportamento de aglomeração
maior e é preciso uma fiscalização mais incisiva para que isso não comprometa as atividades dos bares e restaurantes – explicou Flávio
Graça, superintendente de Educação e Projetos da Subsecretaria de Vigilância Sanitária.
Esportes coletivos nas praias
As quadras esportivas das praias poderão receber praticantes de esportes coletivos, como vôlei, futevôlei, beach tênis e futebol,
exclusivamente de segunda a sexta, exceto feriados. No entanto, a proibição à permanência de banhistas na areia continua. Outra medida
anunciada foi a reabertura das 6 mil vagas de estacionamento na orla.
Desmobilização de leitos
Com a queda dos indicadores das curvas e a diminuição da demanda no atendimento para Covid-19 nas portas de entrada da rede
municipal de saúde, 200 leitos de enfermaria serão desmobilizados no Hospital de Campanha do Riocentro, conforme planejamento da
Prefeitura. Leitos de CTI continuarão em completo funcionamento para atender os pacientes. Além da mão de obra, os equipamentos
serão realocados para outras unidades, sobretudo o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari.– Os equipamentos que temos no
Hospital de Campanha são para centro cirúrgico, centro de imagem, de hemodiálise, UTI para 100 leitos, e com eles poderemos abrir
novos serviços e ampliar o que já temos, sobretudo no Gazolla, – detalhou o prefeito.
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Fonte: Portal da Prefeitura do Rio de Janeiro – Data: 16/07/2020.
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Prefeitura anuncia fase 4 da flexibilização (3/3)
Escolas e universidades
A novidade na área da educação é voltada às universidades, que terão as atividades práticas da área dos cursos de saúde abertas
novamente. Com a medida, serão retomados programas de residência e internato, que poderão fortalecer o combate ao novo
coronavírus.
Creches e escolas municipais e particulares seguem fechadas. O empenho da Prefeitura é para garantir a alimentação dos 641 mil
estudantes, sobretudo os mais carentes.
“Ainda não há data de retorno para as escolas. O esforço que estamos fazendo é para reabrir os refeitórios. Para isso, estamos
testando as 6 mil merendeiras. Enquanto isso, estamos distribuindo cestas básicas e entregando os cartões alimentação”, reforçou o
prefeito.
Desde o início da pandemia e do fechamento das escolas, foram distribuídas mais de 330 mil benefícios para as famílias, entre cartões
e cestas básicas. A partir o início da próxima semana, estão chegando mais 200 mil cartões.
Academias
As academias seguem abertas, apenas com agendamento, e regras de distanciamento. Agora a exigência é de 4 m² por pessoa, e não
mais de 6 m².
Indicadores baseiam as decisões
Todas as medidas são anunciadas nesta quinta-feira pelo prefeito são tomadas após reuniões com o conselho científico que auxilia a
Prefeitura . As decisões são baseadas em indicadores como a velocidade da curva de contágio e a ocupação de leitos. Levando isso
em consideração, as previsões para todas as fases estão sujeitas à alterações e à reavaliação, como destacou o prefeito.
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Fonte: Portal da Prefeitura do Rio de Janeiro – Data: 16/07/2020.

DESEMPREGO NO BRASIL

ECONOMIA

Fim do auxílio emergencial vai pressionar taxa de desemprego no Brasil
A perda de ocupação entre os trabalhadores informais devido à pandemia do novo coronavírus (Sars-coV-2) é mais que o dobro
registrada entre empregados formais, é o que aponta uma pesquisa do IBRE-FGV, divulgada à Folha de S. Paulo. Com nível recorde
de pessoas fora do mercado de trabalho, a volta desses trabalhadores em busca por ocupação - e o fim do auxílio emergencial - deve
pressionar a taxa de desemprego nos próximos meses.
A taxa de desocupação estava em 12,9% no trimestre encerrado em maio, segundo o IBGE, acima dos 11,6% registrados até fevereiro,
antes do início das medidas de distanciamento adotadas para frear o avanço da Covid-19 Todavia, o indicador não reflete a realidade
do mercado de trabalho em meio à pandemia, já que muitas pessoas perderam suas ocupações, mas não estão procurando um novo
emprego e por isso não são consideradas desempregadas.
De acordo com o estudo, a população brasileira ocupada somava 83,4 milhões de pessoas em maio, ante 93,5 milhões no mesmo mês
de 2019, uma queda de 10,7%, recorde na série histórica iniciada em 2012. Entre os informais, a redução da ocupação foi de 15,1%
em maio, comparada a recuo de 6,7% entre os formais.
O número de informais despencou de 44,9 milhões em maio de 2019, para 38,1 milhões em maio desse ano, com 6,8 milhões a menos
de trabalhadores informais ocupados. Já os formais diminuíram de 48,7 milhões para 45,4 milhões, uma perda de 3,3 milhões de
ocupações.
No levantamento, são considerados informais os trabalhadores sem carteira, domésticos sem carteira, empregadores sem CNPJ ,
trabalhadores por conta própria e trabalhadores que auxiliam familiares sem remuneração. (leia mais)
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Fonte: Jornal O Dia - Data: 16/07/2020.

PRESIDIÁRIOS NA PANDEMIA

SEGURANÇA PÚBLICA

Como os presidiários estão à deriva na pandemia, em números
Pesquisa aponta desinformação dos familiares sobre a situação de parentes presos.
Número de infectados na população carcerária ultrapassa 7 mil casos
Um estudo realizado pela FGV (Fundação Getulio Vargas), em parceria com a Associação de Familiares e Amigos de Presos e Presas,
divulgado na quinta-feira (16), mostra que 7 em 10 famílias de presidiários no estado de São Paulo apontam estar sem qualquer
informação ou contato com o familiar preso durante a pandemia do novo coronavírus.
Intitulada “A pandemia de covid-19 e os familiares de presos no estado de São Paulo”, a pesquisa, feita de maneira online, ouviu 1.283
familiares, entre 25 de junho e 4 de julho de 2020, com 99% das respondentes do relatório sendo mulheres. O perfil do apenado é o
oposto: 97% foram apresentados como homens e 3% como mulheres. Deste total, 20,5% são presos provisórios e 89,4% encontram-se
em regime fechado.
Segundo o levantamento, 54,1% dos familiares relataram que a maior preocupação com o parente encarcerado é sobre a atual condição
de saúde. Desse percentual, 42% manifestam o temor de o parente ser infectado pelo coronavírus. A maioria dos respondentes da
pesquisa (56%) também não sabe se o familiar tem acesso a insumos de higiene e proteção, como sabonete e máscara. Apenas 4%
disseram ter certeza da disponibilidade dos produtos.
Outro dado apresentado é a falta de amparo do poder público. Cerca de 96% das famílias dizem não ter recebido suporte da Secretaria da
Administração Penitenciária durante a pandemia. Quanto aos diretores das unidades prisionais onde os familiares estão encarcerados,
41% das famílias avaliam a atuação como ruim ou péssima, contra apenas 7% avaliando a atuação como boa ou ótima. Cerca de 35%
não soube avaliar. (leia mais)
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Fonte: Portal Nexo – Data: 16/07/2020.

SEGURANÇA PÚBLICA

CRIMES DE ESTELIONATO

Crimes de Estelionato durante a pandemia no Rio de Janeiro
Segundo os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio
de Janeiro, o número de estelionato apresentou aumento de 72,0%
no mês de junho em relação a junho de 2019: foram 5.210 casos.
Esse é o maior valor da série histórica, iniciada em 2003.
Ainda em junho, a proporção de casos de estelionato ocorridos em
ambiente virtual apresentou aumento significativo. Comparado com
o mesmo mês do ano passado, os casos em ambiente virtual
passaram de 9,2% em junho de 2019 para 29,7% em junho de
2020.
É de extrema importância lembrar que os dados divulgados pelo
ISP são referentes aos registros de ocorrência registrados nas
Delegacias de Polícia Civil do estado uicamente, a ponta do
iceberg.
Existem outras fontes de denúncias que podem ser utilizadas para
reportar esses crimes, como a Central 190 e o Disque Denúncia
(2253-1177).

Fonte: Portal do Governo do Estado do Rio de Janeiro – Data: 16/07/2020.
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