
Nota informativa 

21/08/2020 

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 1.204 mortes pela Covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas, 

chegando ao total de 112.304 óbitos. O número de casos chega a 3.501.975 

pessoas no país. 

 

 A taxa de infecção pelo vírus da Covid-19 atingiu 98,7% dos municípios 

brasileiros. A doença atinge 100% das cidades do Norte do país. Apenas 67 

cidades brasileiras ainda estão livres de casos da doença. 

 

 O Estado de SP tem queda de 16% nas mortes e nenhuma região na fase 

vermelha. Já a cidade de São Paulo anunciou a reabertura dos parques, em 

dias da semana, a partir da próxima segunda-feira (24/08) 

 

  A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que a tendência da covid-19 

no Brasil é de "estabilização" ou de "queda" em certas regiões. Ainda segundo 

a agência, a estimativa é de que a doença possa estar sob controle no mundo 

em "menos de dois anos". 

 

 

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

Evolução da pandemia no Brasil 
 

Fonte: Ministério da Saúde 

Casos por município de notificação 
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Evolução da pandemia no Mundo 
 

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

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

789.197 no mundo. 

 

 Depois de ter criticado o prefeito da cidade de Arzachena, litoral sul 

da Itália, por ter supostamente exagerado nas medidas anticovid, o 

dono do Hotel Billionaire, Flavio Briatore, precisou fecha-lo após 

seis funcionários contraírem o Covid19. 

 

 O governo do Japão pretende permitir, a partir de setembro, o 

retorno de residentes estrangeiros que tenham deixado o país, 

segundo informou hoje (21/08) o canal estatal NHK. 

 

 

 

Fonte: 

OMS  
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Segurança Pública 
 

 O Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro divulgou essa semana 

as estatísticas para o mês de julho, com o registro de queda de 

homicídios dolosos em 19% na comparação com o mesmo mês de 2019. 

Trata-se da menor taxa para toda a série histórica, iniciada em 1991. 

Registro também de queda de 10% dos homicídios dolosos nos sete 

primeiros meses de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado.  

 

  Houve aumento nos índices de feminicídio e também dos casos de 

estelionato, que registrou o maior valor da série histórica para julho. Se 

observado os praticados em ambiente virtual, comparado com jul/2019, 

houve um aumento de quase 500%. 

 

 O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira (20/08) determinar a 

suspensão imediata da produção, pelo Ministério da Justiça, de dossiês 

sobre vida pessoal, escolhas pessoais e políticas de cidadãos identificados 

como integrantes de movimento político antifascista e de oposição ao 

governo federal. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Velours LinkedIN 



Nota CCIFB-RJ | 21/08/2020 | 5 

 A chanceler federal alemã, Angela Merkel, tem "sérias dúvidas" sobre a 

implementação do acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul 

devido ao aumento do desmatamento na Amazônia, afirmou nesta sexta-feira 

(21/08) o porta-voz da chefe de governo, Steffen Seibert. Ontem, Merkel teria 

dito a ambientalistas que não assinaria o acordo, mas o governo alemão não 

confirmou tal informação 

 

 O governo federal afirmou nesta sexta-feira (21/08) que, dado seu sucesso, o 

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) vai ser 

estendido por mais dois meses. Esse programa permitiu a suspensão de 

contrato e redução de jornada de trabalho (e salário) com o recebimento de 

uma compensação financeira do governo. 

 

 Após quatro meses de demissões, o Brasil criou 131 mil vagas formais de 

emprego em julho, o melhor resultado para o mês em oito anos. No 

acumulado deste ano, porém, mais de 1 milhão perderam emprego. 

 

 

 

Economia e Abastecimento 
 

Fonte: G1  
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