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'Maior tempestade em mil anos' mata pelo menos 
25 pessoas na China 

 
Link: https://bit.ly/3kN5Y8t  
Data da Detecção: 21/07/2021  
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Internacional  

Da noite de sábado até o final da terça-feira, 617,1 
milímetros (mm) de chuva encharcaram a cidade de 
Zhengzhou - quase a média anual, de 640,8 mm. 
Grande parte da província de Henan, na China, ficou 
submersa nesta quarta-feira (21), sendo a capital 
Zhengzhou a mais atingida pelo que 
meteorologistas disseram ter sido a chuva mais 
forte em mil anos.  Em Zhengzhou, uma cidade de 
mais de 12 milhões de habitantes às margens do Rio 
Amarelo, 25 pessoas morreram até agora em meio 
às enchentes e cerca de 100 mil pessoas foram 
evacuadas para zonas seguras, informou a agência 
oficial Xinhua, citando o governo local. 

 

 

 

 

 

 

 

Doença contagiosa rara coloca em alerta 
27 estados nos EUA 

 
Link: https://bit.ly/36T64Dd  
Data da Detecção: 22/07/2021  
Fonte:  MSN Internacional  
Local de Notícia: Internacional  
As autoridades de Saúde dos Estados Unidos estão 

rastreando mais de 200 pessoas em 27 estados por 

possíveis infecções raras causadas pela varíola dos 

macacos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças 

(CDC) teme que elas possam ter entrado em contato com 

um homem do Texas que levou a doença tropical rara e 

grave, que pode ser fatal, da Nigéria para os EUA no 

início de julho. O homem viajou em dois voos. De Lagos 

(Nigéria) para Atlanta, na Geórgia, com embarque e de 

Atlanta para Dallas. Segundo o CDC, passageiros e 

tripulantes podem ter sido expostos à doença. Mas, até 

o momento, nenhum novo caso foi da doença rara foi 

registrado. 

 

 Espanha vai doar 7,5 mi de vacinas contra Covid para América Latina, diz premiê 
Link: https://bit.ly/36X0QGQ  
Data da Detecção: 22/07/2021  
Fonte: UOL Noticias  
Local de Notícia: Internacional  

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse que o país começará nesta semana a doar 7,5 milhões de 
doses de vacinas contra a Covid-19, principalmente para países da América Latina. Ao conceder uma entrevista de 
Los Angeles para a CNN em Espanhol, Sánchez afirmou que as vacinas serão distribuídas por meio do programa de 
compartilhamento Covax durante o restante do ano. 

https://bit.ly/3kN5Y8t
https://bit.ly/36T64Dd
https://bit.ly/36X0QGQ
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RJ confirma primeiras quatro mortes 
provocadas pela variante delta da Covid 

 
Link: https://glo.bo/3iIIQVQ  
Data da Detecção: 22/07/2021 
Fonte: G1 Nacional 
Local de Notícia: Nacional  

Foram duas mortes em São João de Meriti, uma em 
Duque de Caxias - cidades da Baixada Fluminense - e 
outra em uma cidade ainda em investigação. O Governo 
do Rio afirmou nesta quinta-feira (22) que quatro 
pessoas já morreram no estado pela variante delta da 
Covid. Foram duas mortes em São João de Meriti, uma 
em Duque de Caxias - cidades da Baixada Fluminense - e 
outra em uma cidade ainda em 
investigação.Inicialmente, a secretaria havia informado 
que duas mortes aconteceram em Nova Iguaçu, mas 
depois fez a correção e confirmou os óbitos em São João 
de Meriti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

53% das cidades brasileiras não registraram 
mortes por Covid na última semana 

 
Link: https://bit.ly/2Wi51uR  
Data da Detecção: 23/07/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  

Mais da metade das cidades brasileiras não registraram 
novas mortes por Covid-19 na última semana, entre 19 e 
22 de julho. As informações fazem parte da 18 ª edição 
do estudo feito pela Confederação Nacional de 
Municípios (CMN), que mostra o cenário da pandemia no 
país. A pesquisa foi divulgada nesta sexta-feira (23) e 
ouviu 5,5 mil prefeitos.   De acordo com o levantamento, 
53% dos municípios do Brasil não registraram mortes 
pelo novo coronavírus na última semana. Outras 16,8% 
das cidades do país tiveram redução no número de 
óbitos, enquanto 19% permaneceram estáveis. Já 10% 
tiveram aumento. O número de municípios sem óbitos 
no Brasil nunca foi tão alto, destaca a pesquisa da CNM. 
Pela primeira vez, mais da metade das cidades do país 
passam uma semana sem a detecção de novas mortes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado de São Paulo registra menor média de ocupação de leitos de UTI em 2021 
Link: https://bit.ly/370B9F2  
Data da Detecção: 22/07/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  

O estado de São Paulo registrou nesta quinta-feira (22), pela primeira vez no ano, ocupação inferior a 60% nos 
leitos de Terapia Intensiva destinados ao atendimento de casos graves da Covid-19. No momento, a média de 
internação é de 59,2% nos leitos de UTI; a taxa chegou a ultrapassar 92% na segunda onda da pandemia. A 
Grande São Paulo registra, atualmente, taxa de ocupação de  54,6% 

https://glo.bo/3iIIQVQ
https://bit.ly/2Wi51uR
https://bit.ly/370B9F2
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Fortes chuvas e ventania inundam casas e 
derrubam árvores em Laranjal do Jari, no AP 

 
 
Link: https://glo.bo/36S1Tb0  
Data da Detecção: 18/07/2021 
Fonte: G1 Amapa 
Local de Notícia: Estadual  
Temporal atingiu a cidade ao longo da noite de sábado 

(17). Não houve feridos e famílias recebem ações de 

assistência social. Casas foram alagadas pela elevação do 

nível da água e árvores e um muro caíram com a força do 

vento. Essas foram as consequências das fortes chuvas 

que atingiram a área urbana do município de Laranjal do 

Jari, no extremo sul do Amapá, ao longo da noite de 

sábado (17). Em uma das casas atingidas, no bairro 

Sarney, a queda do muro assustou os moradores e levou 

grande quantidade de lama para dentro do imóvel. 

Nenhum dos moradores ficou ferido. Além do bairro 

Sarney, outra região atingida foi o bairro Castanheira. 

Ambas na área mais alta da cidade, informou o Corpo de 

Bombeiros. As famílias atingidas foram atendidas pela 

prefeitura com pagamento de aluguel social e ações de 

assistência social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óbito por febre amarela é registrado em 
Macapá 

 
Link: https://bit.ly/3wZTxIW  
Data da Detecção: 22/07/2021 
Fonte: Diário do Amapá 
Local de Notícia: Estadual  
Apesar do óbito ter ocorrido na capital, o jovem era morador 
do Rio Tambaqui do Vieira, em Afuá (PA), e trabalhava com 
serraria, mas veio para Macapá em busca de atendimento 
médico. O Governo do Amapá confirmou nesta quarta-feira 
(21), que um óbito por febre amarela foi registrado em 
Macapá. O paciente era um jovem, de 21 anos, que estava 
internado no Hospital Estadual de Emergência Oswaldo Cruz 
(HE) desde o dia 17 de julho e faleceu nesta terça-feira (20).O 
paciente deu entrada no HE relatando sentir dor abdominal e 
febre há 10 dias, icterícia (condição que deixa os olhos, pele e 
mucosas num tom amarelado), abdômen flácido e dolorido. 
Após a suspeita de febre amarela ser notificada no dia 19 de 
julho, o Laboratório Central do Amapá (Lacen/AP) realizou RT 
PCR, que confirmou nesta quarta (21) o caso. “É sempre um 
alerta. Provavelmente esse caso foi adquirido em uma área de 
floresta da região, pois, é uma doença que está muito ligada à 
entrada do homem nesses ambientes, que é onde tem o 
principal vetor: o mosquito. Então, provavelmente a 
contaminação ocorreu nessa situação”, detalhou Dorinaldo 
Malafaia, superintendente de Vigilância em Saúde do Amapá 
(SVS/AP). 
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