
Nota informativa 

07/08/2020 

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 registrou 1.226 mortes pela Covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas, 

chegando ao total de 98.644 óbitos. O número de casos chega a 2.917.562 

pessoas no país. 

 

 No país, 07 estados apresentam tendência de crescimento (PR, RS, SC, MG, 

MS, TO e RN), 10 de estabilidade  (AM, RR, AC, MT, GO, PI, DF, CE, SP e 

BA) e 10 de queda (AP, PA, RO, MA, SE, RJ, PB, AL, PE e ES). 

 

 O Estado do Rio de Janeiro registra 13.941 mortes por Covid-19 e 174.064 

casos confirmados. Na chamada média móvel, são 85 mortes por dia, uma 

diminuição de 19% em relação a duas semanas atrás o que, segundo 

especialistas, aponta para uma tendência de queda. 

 

 Mesmo autorizada e retomar as aulas presenciais para 20% dos alunos a partir 

de 8 de setembro, a Prefeitura de São Paulo optou por não reabrir as 

escolas, medida que valerá para as escolas particulares também. O início das 

aulas ficou reagendado para 08/10. 

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

Evolução da pandemia no Brasil 
 

Fonte: G1 
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Evolução da pandemia no Brasil 
 

 

 

 As medidas restritivas para o enfrentamento à pandemia do 

Coronavírus foram prorrogadas pelo Governo do Estado do Rio de 

Janeiro até o dia 20 de agosto. O decreto foi publicado no Diário Oficial, 

desta quinta-feira (06/08), pelo governador Wilson Witzel. 

 

O presidente Jair Bolsonaro disse ontem (06/08), em live semanal no 

Facebook ao lado do ministro interino da saúde, que lamenta os quase 

100 mil mortos por conta do coronavírus no Brasil, mas que “teremos que 

tocar a vida".  

 

Também na data de ontem o presidente Jair Bolsonaro assinou, uma 

medida provisória liberando R$ 1,9 bilhão para a produção de 100 

milhões de doses da “vacina de Oxford” em testes no Brasil. 
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Evolução da pandemia no Mundo 
 

•  O último relatório da OMS (Organização Mundial da Saúde) indicou 

que a quantidade de mortes causadas pela covid-19 aumentou para 

712.334 no mundo. 

 

 França registrou o maior número diário de casos de Covid-19 desde 

maio com um aumento das contaminações pelo novo coronavírus 

nas últimas 24 horas. Todavia o número de pacientes internados na 

UTI continua diminuindo. 

 

 Diante da alta do número de infecções, a prefeitura de Marselha, sul 

da França, anunciou hoje (07/08) que a máscara facial deverá ser 

usada a partir de amanhã nos bairros mais frequentados, pelo menos 

até o dia 31 de agosto. 

 
  

 

 

 

 Governo do Irã escondeu maioria das mortes por Covid-19 no país, segundo  

documentos divulgados pela BBC. O número de óbitos por coronavírus naquele país 

é quase o triplo do que governo divulga.  

 

 Estudo francês (Gustave Roussy, AP-HP e Inserm) publicado ontem (06/08) na 

revista Cell aduz que a calprotectina, uma proteína produzida pelo corpo durante a 

inflamação, “pode desempenhar um papel importante em casos graves da covid-19 

e atacá-la pode ajudar a combater o agravamento da doença”. 
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Evolução da pandemia no Mundo 
 

•  Depois da oitava semana liderando o ranking mundial de mortes por covid-19, o 

Brasil deixou o topo da lista, e os Estados Unidos reassumiram o posto de país 

com mais óbitos na pandemia. 

 

A África ultrapassou hoje (07/08) a marca de 1 milhão de casos do coronavírus 

segundo monitoramento feito pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados 

Unidos. 

 

Fonte: Universidade John 

Hopkins  



Nota CCIFB-RJ | 07/08/2020 | 6 

Segurança Pública 
 

• O Supremo Tribunal Federal determinou o envio de um dossiê elaborado 

pela Secretaria de Operações Policiais Integradas (SOIP) versando sobre 

“policiais antifascismo”. O Ministério da Justiça recusou-se a cumprir a 

determinação da mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro. 

 

 Levantamento do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da 

Universidade Federal Fluminense (GENI/UFF) apurou que a decisão da 

Suprema Corte em suspender operações policiais nas favelas do estado 

do Rio de Janeiro em junho reduziu em 72,5% o número de mortes e 

50% o número de feridos em decorrência de ações ou tiroteios no período 

de um mês. 

 

 Ainda segundo o estudo, do dia 5 de junho até 5 de julho, houve uma 

redução de 78% das operações policiais, o que não resultou em um 

aumento de criminalidade. Os pesquisadores identificaram uma redução de 

48% nos crimes contra a vida e de 40% nos crimes contra o patrimônio no 

mesmo período. 

 

 

 

 

 O ex-secretário de Saúde do RJ Edmar Santos foi beneficiado por decisão do 

Superior Tribunal de Justiça, atendendo a solicitação da Procuradoria Geral da 

República, e deixou a cadeia em 06/08.  

 

 Operação da PF mira compras emergenciais contra Covid-19 em São Paulo através 

de contratos firmados sem licitação pela Prefeitura, no valor de R$ 11,1 milhões 

em recursos federais. 
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• O IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 

0,36% em julho. Trata-se do maior resultado para um mês de julho desde 2016, 

quando o índice registrado foi de 0,52%. Em junho, o indicador havia ficado em 

0,26%. A alta teria sido influenciada pela gasolina e pelo setor elétrico. 

 

 Também segundo o IBGE mais de 3 milhões deixam de contribuir para a 

Previdência desde o começo da pandemia. O número de inscritos passou de 

58,4 milhões para 55,2 milhões, menor patamar desde meados de 2012 

 

 O Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos) divulgou que o custo da cesta básica caiu em 13 das 17 

capitais no mês de julho. Nas outras quatro capitais, o custo subiu. O valor do 

salário mínimo necessário para suprir as despesas básicas de um trabalhador e 

sua família (alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, 

transporte, lazer e previdência) deveria ser de R$ 4.420,11, o que corresponde 

a 4,23 vezes o atual s. mínimo, de R$ 1.045 

 

 

 

Economia e Abastecimento 
 

Depois de anunciar o desligamento de 38% dos 7 mil tripulantes a 

LATAM enfrentou protestos de funcionários em 06/08 no aeroporto de 

Guarulhos. 

Fonte: G1 
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