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BRASIL ATINGE MAIOR MÉDIA MÓVEL SEMANAL DE 
MORTES EM TODA A PANDEMIA 

 
Índice chegou ao seu número mais alto, 1.205 óbitos por dia. 
Semana entre 21 e 27 de fevereiro foi a que mais registrou mortes 
por conta da covid-19, de acordo com o Conass, com 8.244 óbitos 
 

 
 
No total, o país acumula 10.551.259 casos, com 254.942 mortes 
 
 
Segundo dados oficiais divulgados pelo Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass) neste domingo (28), nas últimas 24 
horas o Brasil teve o registro de 721 óbitos acumulados em 
decorrência da pandemia de covid-19. Foram 24.027 casos da 
doença registrados no mesmo período. 
 
No total, o país acumula 10.551.259 casos, com 254.942 mortes. A 
semana epidemiológica entre 21 e 27 de fevereiro foi a que mais 
registrou mortes por conta da covid-19 em todo a pandemia, de 
acordo com o Conass. Foram 8.244 óbitos. Antes, a semana que 
havia registrado mais vítimas era a que compreendia o período entre 
os dias 19 e 25 de julho, com 7.714 pessoas. 
 
A média móvel semanal de mortes também chegou ao seu número 
mais alto, 1.205 óbitos por dia. Em número de casos, a média móvel 
é de 54.726 casos. 
 
‘Não basta saber pronunciar lockdown’ 
 
Diversos especialistas vêm ressaltando a necessidade de se discutir 
um lockdown nacional para frear a circulação do coronavírus. Entre 
eles, o ex-presidente do comitê científico do Consórcio do Nordeste, 
Miguel Nicolelis... 
 
 

CLIQUE AQUI e acesse a íntegra do conteúdo pelo 
portal de notícias da NCST. 
 

Fonte: Rede Brasil Atual - RBA 

 

INFECTADOS COM VARIANTE BRASILEIRA DA COVID-19 
TÊM CARGA VIRAL 10 VEZES MAIOR, APONTA ESTUDO 

DA FIOCRUZ 
 

Pesquisa destaca ainda que o relaxamento das medidas restritivas 
contribuiu para a disseminação da nova cepa 
 

 
 
"A comparação dos pacientes mostra claramente que infecção por 
P.1 gera maior carga viral em adultos", aponta pesquisador 
 
 
Estudo elaborado por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e publicado neste sábado (27) demonstra que adultos 
contaminados pela variante P.1 do novo coronavírus possui uma 
carga viral 10 vezes maior do que a verificada em pessoas infectadas 
por outras cepas. 
 
A pesquisa analisou 250 genomas SARS-CoV-2 de diferentes 
municípios do Amazonas, com amostras colhidas entre março de 
2020 e janeiro de 2021. “A primeira fase de crescimento exponencial 
foi impulsionada principalmente pela disseminação da linhagem 
B.1.195, que foi gradualmente substituída pela linhagem B.1.1.28. A 
segunda onda coincide com o surgimento da variante de 
preocupação (VOC) P.1 que evoluiu de um clado B.1.1.28 local no 
final de novembro e rapidamente substituiu a linhagem parental em 
menos de dois meses”, relata o texto. A pesquisa ainda não recebeu 
nenhuma revisão por outros cientistas. 
 
“A comparação dos pacientes mostra claramente que infecção por 
P.1 gera maior carga viral em adultos. Em idosos a significância foi 
pequena ou nenhuma. Talvez porque nossa amostragem era menor 
nesse grupo ou porque esses indivíduos são igualmente vulneráveis 
a todas linhagens”, escreveu em seu perfil no Twitter um dos 
autores do estudo, o epidemiologista Tiago Gräf... 
 
 

CLIQUE AQUI e acesse a íntegra do conteúdo pelo 
portal de notícias da NCST. 
 

Fonte: Rede Brasil Atual - RBA 
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STF DETERMINA QUE MINISTÉRIO DA SAÚDE VOLTE A 
CUSTEAR LEITOS DE UTI EM SÃO PAULO, MARANHÃO E 

BAHIA 
 

“Fica evidenciado que não se cuida de um ‘favor’, e sim de um direito 
dos estados e um dever do governo federal”, pontua o governador 
do Maranhão, Flávio Dino 
 

 
 
Com a decisão, os estados devem "juntar aos autos protocolos 
trocados com Ministério da Saúde sobre a renovação ou novas 
propostas de habilitação de leitos de UTI da covid-19" 
 
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
determinou ao Ministério da Saúde que a pasta volte a financiar 
leitos de UTI para pacientes com covid-19 nos estados da Bahia, 
Maranhão e São Paulo. Ela atendeu aos pedidos realizados pela 
procuradorias dos estados em três ações distintas. A decisão é de 
caráter liminar e precisa ser confirmada pelo plenário da Corte. 
 
Segundo o jornal O Globo, embora as decisões ainda tenham sido 
divulgadas na íntegra, a aceitação dos pedidos foi confirmada pelos 
governos do Maranhão e de São Paulo. No sistema do STF consta 
que o governo da Bahia, que fez pedido similar, também teria tido 
sua solicitação atendida ao menos em parte. 
 
As ações foram promovidas pelos estados porque o Ministério da 
Saúde deixou de pagar pela manutenção de milhares de leitos de UTI 
em todo o país. Com a decisão, os estados devem “juntar aos autos 
protocolos trocados com Ministério da Saúde sobre a renovação ou 
novas propostas de habilitação de leitos de UTI da covid-19”. 
 
“STF deferiu liminar determinando ao Ministério da Saúde repasses 
financeiros relativos a leitos de UTI no Maranhão. Ou seja, fica 
evidenciado que não se cuida de um ‘favor’, e sim de um direito dos 
estados e um dever do governo federal, segundo a Constituição e 
legislação do SUS”, postou em seu perfil no Twitter o governador do 
Maranhão, Flávio Dino... 
 
 

CLIQUE AQUI e acesse a íntegra do conteúdo pelo 
portal de notícias da NCST. 

Fonte: Rede Brasil Atual - RBA 

PARA FISCAIS DO TRABALHO, CHAMAR ENTREGADOR 
DE ‘EMPREENDEDOR’ É FALÁCIA E ESCONDE VÍNCULO 

 
Auditores contestam argumentação de empresa, que se apresenta 
como intermediadora. E afirmam que entregadores não têm 
autonomia 
 

 
 
Trabalhadores no setor de aplicativos fizeram uma greve pioneira 
em 2020 
 
por Vitor Nuzzi 
 
 
“À luz da realidade”, a Rappi é uma empresa de transporte e 
entregas rápidas, não de tecnologia, concluem auditores-fiscais do 
Trabalho, que durante meses se dedicaram a acompanhar, em São 
Paulo, o dia a dia daqueles que percorrem as cidades levando 
encomendas. As conclusões dos fiscais foram encaminhadas ao 
Ministério Público do Trabalho (MPT). O auto de infração, com mais 
de 200 páginas, retoma uma questão ainda não pacificada no 
Judiciário, que tem decisões contraditórias sobre o tema. 
 
O setor já foi alvo de uma greve, em 2020. Na esteira do movimento, 
apareceram diversos projetos com propostas de regulamentação da 
atividade. Alguns são anteriores à paralisação. Há um emaranhado 
de propostas em tramitação, com alguns projetos apensados 
(anexados) a outros. (Confira algumas ao final do texto.) 
 
Autonomia? Não existe 
 
Mas a fiscalização não tem dúvida: entregadores que trabalham com 
aplicativos, como a Rappi, não têm nada de autônomos, como as 
empresas do setor querem fazer crer. São funcionários, 
subordinados, que deveriam ser registrados. Chamá-los de 
empreendedores, com liberdade para exercer sua atividade 
profissional, é uma “falácia”. “A autonomia simplesmente inexiste, 
pois os entregadores não determinam a forma de prestação dos 
serviços, nem mesmo os preços”, aponta trecho do relatório, ao qual 
a RBA teve acesso... 
 

CLIQUE AQUI e acesse a íntegra do conteúdo pelo 
portal de notícias da NCST. 

Fonte: Rede Brasil Atual - RBA 
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VEM AÍ O IMPOSTO DE RENDA 2021. COM A TABELA 
DEFASADA EM MAIS DE 100% 

 
Presidente da República falou mais de uma vez em correção, mas 
ficou na conversa. Ele mesmo admitiu que IR reduz renda 
 

 
 
Paulo Guedes e seu chefe deixaram intacta a tabela do IR, 
aumentando o número de pessoas obrigadas a declarar - José 
Cruz/Agência Brasil 
 
A partir de segunda-feira (1º), começa o prazo para entrega da 
declaração do Imposto de Renda, que vai até 30 de abril. As regras 
foram divulgadas pela Receita Federal na última quarta-feira (24), 
inclusive com a liberação do programa gerador. A Receita espera 
receber 32 milhões de declarações. Se o governo corrigisse a tabela, 
como seu mandatário prometeu, o número seria bem menor. 
 
O presidente da República vem descumprindo promessa de 
campanha sobre esse tema. Chegou a falar em isenção para quem 
ganhasse até R$ 5 mil e depois reduziu para R$ 3 mil, culpando a 
pandemia. Agora, no início deste mês, falou que dava “pra dar uma 
mexidinha”, mas a tabela seguiu intacta.  
 
Correção “com certeza” 
 
Em maio de 2019, ele declarou em entrevista que o governo 
corrigiria a tabela no ano seguinte. Falei para o Paulo Guedes que, 
no mínimo, este ano temos que corrigir de acordo com a inflação a 
tabela para o ano que vem. (…) Espero que ele cumpra, que 
orientação não é ordem. Mas, pelo menos, corrigir o Imposto de 
Renda pela inflação, isso, com toda a certeza, vai sair.” 
 
Em janeiro, a RBA informou que, com a inflação de 2020, a 
defasagem acumulada em 24 anos na tabela do IR chegou a 
113,09%. O cálculo foi divulgado pelo Sindicato dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal (Sindifisco). Os governos Lula e Dilma fizeram 
aumentos contínuos de 2005 a 2015, às vezes sem acompanhar a 
inflação do período, mas ao menos mantendo algum nível de 
correção... 
 

CLIQUE AQUI e acesse a íntegra do conteúdo pelo 
portal de notícias da NCST. 

Fonte: Brasil de Fato 

 
 
 
Conheça o Portal da Vacina 
 
 
O portal é uma iniciativa da rede sindical brasileira e disponibiliza 
notícias relevantes sobre a vacinação no Brasil.  
 
CLIQUE AQUI e cadastre-se. 
 
 

 

 
Acompanhe estas e outras notícias relacionadas ao 
mundo do trabalho pelo Portal de Notícias da NCST: 

www.ncst.org.br  
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