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Onda de calor recorde nos EUA e Canadá 
mata 45 no Estado do Oregon 

 
Link: https://bit.ly/2UmbrIk     
Data da Detecção: 01/07/2021  
Fonte: Agencia Brasil  
Local de Notícia: Internacional  
Uma onda de calor que atingiu grande parte do oeste do 

Canadá e noroeste dos Estados Unidos matou pelo 

menos 45 pessoas no condado de Multnomah, no estado 

norte-americano do Oregon, e é vista como a causa de 

um aumento incomum de mortes na Colúmbia Britânica, 

disseram autoridades nessa quarta-feira (30). A "cúpula 

do calor", um fenômeno climático que aprisiona o calor 

e bloqueia a movimentação de outros sistemas 

climáticos, bateu recordes de altas temperaturas no 

noroeste dos EUA e no oeste do Canadá nos últimos dias. 

Na Colúmbia Britânica, no Canadá, houve 486 mortes 

repentinas e inesperadas entre sexta e terça-feira, cerca 

de 320 a mais do que a média para um período de cinco 

dias, disse o BC 

 

 

 

 

 

 

Índia ultrapassa os 400 mil mortos por 
Covid-19

 
Link: https://bit.ly/366Oew7  
Data da Detecção: 02/07/2021  
Fonte: CNN Internacional  
Local de Notícia: Internacional  
 
A Índia relatou 853 novas mortes pela Covid-19 na sexta-

feira (2), elevando o número total de mortes no país para 

400.312 desde o início da pandemia, de acordo com o 

Ministério da Saúde indiano. Isso torna a Índia o terceiro 

país a relatar mais de 400 mil mortes depois do Brasil e 

dos Estados Unidos. Especialistas disseram que, 

especialmente durante a segunda onda da pandemia, 

que o número de casos e mortes no país asiático é 

provavelmente maior do que os oficialmente 

registrados.

Covid-19: Cidades portuguesas como Lisboa e Porto terão toque de recolher 
Link: https://bit.ly/2TsVr72  
Data da Detecção: 02/07/2021  
Fonte: CNN Internacional  
Local de Notícia: Internacional  

Em Portugal, o aumento de infecções pela Covid-19 levou autoridades a decretar toque de recolher em 45 municípios, 
incluindo a capital Lisboa, a cidade do Porto e o polo turístico de Albufeira, que fica na região do Algarve. As pessoas não 
poderão ficar nas ruas das 23h às 5h. O aumento de casos se deve, conforme dizem autoridades do país, à variante Delta, 
originária na Índia. A cepa já é responsável por mais da metade dos novos casos registrados em Portugal. 

https://bit.ly/2UmbrIk
https://bit.ly/366Oew7
https://bit.ly/2TsVr72
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Casos de raiva em morcegos acendem 
alerta na cidade do Rio 

 
Link: https://bit.ly/3xqG65C  
Data da Detecção: 02/07/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  

De janeiro a junho deste ano, a Coordenação de 
Vigilância de Zoonoses da cidade do Rio de Janeiro 
registrou nove casos de raiva em morcegos – o último foi 
registrado há 15 dias, no bairro da Ilha do Governador, 
Zona Norte do município. O número de casos acende um 
alerta. A raiva é transmitida aos humanos e animais 
através da saliva do morcego infectado pelo vírus da 
família Rhabdoviridae. Desde 2016, o município do Rio 
não registra casos positivos de raiva em cães ou gatos. O 
último caso confirmado de raiva em humanos, no estado 
do Rio de Janeiro, foi em março de 2020, na cidade de 
Angra dos Reis. Na ocasião, um jovem foi mordido por 
um morcego e não compareceu à unidade de saúde para 
administração das doses da antirrábica. Antes disso, o 
último caso tinha sido registrado em 2006, na cidade de 
São José do Vale do Rio Preto, também transmitido por 
morcego. 

 
 
 
 
 
 

Brasil registra 2ª morte causada pela 
variante Delta do novo coronavírus

 
 
Link: https://bit.ly/3yhgDvz  
Data da Detecção: 28/06/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  
O Ministério da Saúde confirmou, nesta segunda-feira 
(28), a segunda morte por Covid-19 causada pela 
variante Delta no Brasil. Trata-se de um homem de 54 
anos, tripulante de um navio atracado no Maranhão. 
Além da morte do tripulante do navio, a pasta já havia 
notificado o óbito de uma gestante de 42 anos, no dia 18 
de abril, no Paraná.  A morte foi notificada na quinta-
feira (24). A variante Delta, inicialmente identificada na 
Índia, pode se tornar a versão mais dominante do novo 
coronavírus em todo o mundo, segundo especialistas, e 
ameaça reverter planos de reabertura. No Brasil, o 
Ministério da Saúde informou que, até esta segunda-
feira, foram registrados 11 casos da variante Delta. Seis 
deles são de um navio que está na costa do Maranhão; 
há um caso em Campos dos Goytacazes (RJ), um em Juiz 
de Fora (MG), dois em Apucarana (PR) e um em Goiânia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiocruz garante matéria-prima para 70 milhões de vacinas de Oxford 

Link: https://bit.ly/3dEGjud  
Data da Detecção: 01/07/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) garantiu a entrega de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) para produção de 
mais 70 milhões de doses da vacina de Oxford no segundo semestre. São dois acordos, um por 50 milhões, já 
assinado, e outro por 20 milhões, cujo compromisso foi firmado nesta semana em reunião com a AstraZeneca. 
O contrato pelo envio de mais matéria-prima garante que a produção da vacina no Brasil não seja paralisada nos 
meses de agosto e setembro, já que apenas em outubro a Fiocruz prevê entregar as doses prontas com o IFA 
100% nacional.  

https://bit.ly/3xqG65C
https://bit.ly/3yhgDvz
https://bit.ly/3dEGjud
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Covid-19: Macapá vacina grupos dos 41 
anos, telecomunicações, bancários e 
outros neste sábado 

 
 
Link: https://glo.bo/3h8WFNT  
Data da Detecção: 02/07/2021 
Fonte: Governo do Amapa 
Local de Notícia: Estadual  
 
Macapá convocou novos grupos para a vacinação contra 
a Covid-19 neste sábado (03/07/2021). São ofertadas a 
1ª e 2ª doses de imunizantes para os seguintes públicos. 
A prefeitura informa que não vai mais detalhar que 
imunizante estará disponível em cada posto, e que a 
vacina a ser aplicada depende da disponibilidade. Caso 
acabem doses do imunizante previsto para os postos, 
eles podem ser substituídos de acordo com a demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBS Congós passa a oferecer serviços de 
urgência e emergência até a meia-noite em 
Macapá/Ap

 
Link: https://bit.ly/3Ay7fG2  
Data da Detecção: 01/07/2021 
Fonte: A Gazeta  
Local de Notícia: Estadual  
A partir desta sexta-feira (02), a Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do bairro Congós passará a realizar atendimento 
de urgência e emergência no horário de 07h às 00h. 
Também continuam os serviços de dispensa de 
medicamentos. A meta é ampliar o acesso aos serviços, 
oferecendo ações de saúde em horários mais flexíveis 
para a população, diminuindo filas em unidades de 
pronto atendimento e emergências hospitalares. É o que 
explica a secretária municipal de Saúde, Karlene 
Lamberg: “Faremos um primeiro atendimento pois 
sabemos que a prestação de serviços imediatos diminui 
índices de letalidade. Vamos ampliar ainda a rede de 
saúde na zona sul da capital”, afirma. “Desta forma, a 
população terá uma melhoria no acesso e um aumento 
na capacidade de atendimento. Se necessário, o 
paciente poderá ser encaminhado para um hospital para 
a realização de procedimentos de alta complexidade”, 
conclui a secretária. 
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Equipes de vacinação passam por atualização para campanha na Ilha de Santana 

Link: https://bit.ly/3weuq4D  

Data da Detecção: 02/07/2021 
Fonte: Governo do Amapa 
Local de Notícia: Estadual  
Na manhã desta sexta-feira, 2, equipes de imunização contratadas pelo Governo do Estado participaram de uma 

atualização sobre as vacinas tríplice viral (que previne contra caxumba, rubéola e sarampo), influenza e meningocócica 

ACWY. A capacitação foi ministrada pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) na Escola de Administração 

Pública (EAP). 

https://glo.bo/3h8WFNT
https://bit.ly/3Ay7fG2
https://bit.ly/3weuq4D

