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Ação climática é essencial para controlar a estação de incêndios e inundações 
Link: https://bit.ly/3hj4C2K  
Data da Detecção: 06/09/2021 
Fonte: A referência notícias internacionais 
Local de Notícia: Internacional  
 

Com eventos climáticos extremos afetando cada vez mais os 
países em todo o mundo, a ONU destacou nesta segunda-feira 
(6) a importância de limitar o aumento da temperatura à meta 
acordada internacionalmente de 1,5º C acima dos níveis pré-
industriais. 
“O planeta inteiro está passando por uma temporada de 

incêndios e inundações”, disse a secretária-geral adjunta Amina Mohammed, em uma reunião sobre ação 
climática com foco principalmente nas populações frágeis e vulneráveis em países ricos e pobres. 
Ela se pronunciou num evento que antecede a COP26, a conferência climática anual da ONU, que acontecerá 
em Glasgow, em novembro, e citou os impactos já visíveis com um aumento de 1,2º C na temperatura global. 
“Países e populações em todo o mundo – particularmente aqueles mais vulneráveis e menos responsáveis pela 
crise climática – terão consequências ainda mais devastadoras”, disse ela. “Os efeitos repercutirão 
nas economias, comunidades e ecossistemas, apagando ganhos de desenvolvimento, aprofundando a pobreza, 
aumentando a migração e exacerbando as tensões”. 

 

Queda em tratamentos na pandemia deve aumentar mortes por tuberculose e Aids 

 Link: https://bit.ly/38Uochh  
Data da Detecção: 07/09/2021 
Fonte:  CNN 
Local de Notícia: Internacional  

Países pobres tiveram reduções fortes no atendimento a 
outras doenças, de acordo com levantamento de fundo global 
de ajuda humanitária. Centenas de milhares de pessoas irão 
morrer por tuberculose que não foi tratada por conta das 
interrupções em sistemas de saúde pública de países pobres 
causadas pela pandemia de Covid-19, anunciou um fundo 

global de ajuda humanitária. Em alguns dos países mais pobres do mundo, as mortes excessivas por Aids e 
tuberculose podem até exceder àquelas do próprio coronavírus, segundo o diretor do Fundo Global, sediado 
em Genebra. 

 

 

https://bit.ly/3hj4C2K
https://areferencia.com/mundo/mudancas-climaticas-podem-fazer-paises-desaparecerem-dizem-especialistas/
https://bit.ly/38Uochh
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/covid-19/


 
Noticias nacional 

Brasil chega à menor média móvel de casos e óbitos por covid-19 desde novembro 

 

 
Link: https://bbc.in/3z5FOBb  
Data da Detecção: 08/09/2021 
Fonte:  BBC NEWS BRASIL 
Local de Notícia: Nacional 
 

O Brasil registrou nesta quarta-feira (8/9) 250 mortes por 
covid-19 nas últimas 24h, chegando a um total de 584.421 
óbitos, de acordo com o boletim do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass). 
A média móvel (média diária levando em conta as variações 
dos últimos sete dias), que vem em queda, foi a menor desde 

meados de novembro do ano passado: são 467 mortes diárias segundo essa contagem. 
A média móvel de casos também foi a menor desde 10 de novembro: 17.685 novos registros da doença. O total 
de casos no país chegou oficialmente a 20.928.008. 
De acordo com o painel da Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos lideram em número de casos no 
mundo, com mais de 40 milhões infecções registradas. Lá, a redução no ritmo de vacinação, a partir de abril, 
somada à resistência de parte da população à vacina e o avanço da variante Delta, criou focos de transmissão 
do coronavírus em partes do país. 
 

Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio: campanha Setembro Amarelo ajuda a conscientizar 
sobre tema 

Link: https://glo.bo/3k1L6K4  
Data da Detecção: 10/09/2021 
Fonte: PORTAL G1 
Local de Notícia: Nacional 
Neste ano, o tema da campanha Setembro Amarelo é "Agir 

salva vidas". No Brasil, todos os dias cerca de 32 pessoas dão 

fim a própria vida. O número corresponde a uma morte a cada 

45 minutos. 

O dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial de 
Prevenção ao Suicídio. A data foi criada pela Associação 
Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) para chamar a atenção de governos e da sociedade civil para a importância do assunto. 
No Brasil, o "Setembro Amarelo" é a campanha que marca o mês dedicado à prevenção ao suicídio. A campanha 
é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida (CVV), da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho 
Federal de Medicina. Neste ano, o tema é "Agir salva vidas". 
 

 
 
 

 

https://bbc.in/3z5FOBb
https://glo.bo/3k1L6K4


 
Noticias estadual 

Sarampo: ação vacina moradores de casa em casa na Zona Norte de Macapá em 
setembro. 

Link: https://glo.bo/3l683e4  
Data da Detecção: 10/09/2021 
Fonte:  G1 AMAPÁ 
Local de Notícia: Estadual 
 
Macapá é uma das 5 cidades do Amapá incluídas na nova fase 
de varredura vacinal para prevenção contra o sarampo. A 
Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) divulgou um 
cronograma de visitas previstas para ocorrerem em 5 bairros 
da Zona Norte até o dia 18 de setembro (veja mais abaixo). 
A vacina utilizada é a tríplice viral, que previne contra sarampo, 

caxumba e rubéola. Além da capital, Santana, Oiapoque, Mazagão e Porto Grande também recebem ações de reforço 
para a imunização. De acordo com a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), estes são os locais que mais 
apresentaram casos da doença em 2021. 
 
 

Três casos da variante Delta são confirmados em Macapá 

 

Link: https://bit.ly/3k1tJJb  
Data da Detecção: 10/09/2021 
Fonte:  Diário do Amapá 
Local de Notícia: Estadual 

  
 
 
O Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo (LVRS) 
do Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) confirmou à 
Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá 
(SVS/AP) nesta quinta-feira (9), que três casos da variante 

Delta do novo coronavírus foram detectados em amostras de moradores de Macapá analisadas pelo 
laboratório. 
Os pacientes são dois homens, de 27 e 39 anos, com atendimento realizado em 05/08; e uma mulher idosa, de 
63 anos, atendida no dia 3 de agosto. “Recebemos o resultado desses três sequenciamentos genéticos e 
confirmamos a variante circulando em Macapá. Todos os pacientes residem aqui e são casos recentes, 
datados em agosto. É um alerta, porque não tínhamos, até então, casos da variante Delta em solo 
amapaense. Já esperávamos que fosse acontecer, é o ‘curso natural’ da pandemia, mas, lembramos que não 
tem nada a ver com os casos importados dos navios estrangeiros que estavam aqui na orla”, garantiu o 
superintendente da SVS/AP, Dorinaldo Malafaia. 

 

https://glo.bo/3l683e4
http://g1.globo.com/ap/amapa/cidade/macapa.html
http://g1.globo.com/ap/amapa/
https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2021/08/31/sarampo-amapa-inicia-nova-varredura-vacinal-em-5-cidades-para-conter-surto-da-doenca.ghtml
https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2021/08/31/sarampo-amapa-inicia-nova-varredura-vacinal-em-5-cidades-para-conter-surto-da-doenca.ghtml
https://g1.globo.com/ap/amapa/cidade/santana-ap/
https://g1.globo.com/ap/amapa/cidade/oiapoque/
https://g1.globo.com/ap/amapa/cidade/mazagao/
https://g1.globo.com/ap/amapa/cidade/porto-grande/
https://bit.ly/3k1tJJb

