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Tendência de estabilização
A taxa média de transmissão da Covid-19 
no Brasil é a mais baixa desde abril, aponta 
levantamento do Imperial College de Londres. 
Segundo números da universidade britânica, 
atualizados esta semana e referentes à semana 
passada, o índice brasileiro é de 0,90. Os dados 
reforçam a tendência de estabilização do novo 
Coronavírus no Brasil. O atual índice do Rt, 
indica que cada 100 pessoas contaminadas 
contagiam outras 90, que por sua vez passam 
a doença para 88 e assim por diante, freando o 
contágio. No início da pandemia, esse número 
era de 2,5. Informação O Globo.

RÁ TIM BUM
Um dos programas infantis mais 
cultuados da televisão nacional, 
o “Rá Tim Bum”, tem grandes 
chances de voltar a ser produzido 
em nova versão, com novo elenco 
e novas histórias pela TV Cultura. 
A informação é confirmada por 
José Roberto Maluf, presidente da 
Fundação Padre Anchieta. De acordo 
com o colunista Fefito do portal UOL. 

Educação básica
O Brasil avançou no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica em 
todas etapas de ensino, apenas nos anos 
iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º 
ano, cumpriu a meta de qualidade nacional 
estabelecida para 2019. Os resultados foram 
divulgados na última terça-feira, pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira. Medido a cada 2 anos, o 
Ideb é o principal indicador de qualidade da 
educação brasileira. Agência Brasil

Obesidade
Segundo o Ministério da Saúde, a obesidade 
é um dos 10 fatores de risco associados aos 
casos da Covid-19. Até o final de agosto, 
2.639 pessoas com até 60 anos morreram em 
decorrência da doença no país, de acordo com 
o último boletim epidemiológico. Ela está 
associada a comorbidades que contribuem 
para desenvolvimento de quadros mais 
graves da doença, como a diabetes tipo 2, a 
hipertensão e doenças cardiovasculares.

Herança hospitalar
Estados do Norte e do Nordeste que 
historicamente enfrentam mais dificuldades 
estruturais no atendimento pelo Sistema Único 
de Saúde, já estão herdando parte da rede criada 
para tratamento da covid-19 e incorporando ao 
atendimento usual a pacientes. Isso é possível 
porque as 2 regiões vêm apresentando redução 
no número de casos da doença, o que levou 
à desativação de muitos dos serviços criados 
emergencialmente.

*** Além das partes física e humana ampliadas, 
os estados esperam que o governo federal 
siga com repasses financeiros dos leitos 
habilitados de UTI. Um dos principais 
avanços que a pandemia deve deixar está 
relacionado à estruturação de assistência que 
inclui respiradores. Um bom exemplo está no 
Amazonas, que enfrentou colapso na rede de 
saúde e funerária com a explosão dos casos em 
abril e início de maio.  Informação UOL.

DE ACORDO com publicação do G1 
ontem, pelo 11º dia seguido, o Rio Grande 
do Norte registrou queda na média diária de 
óbitos provocados pela Covid-19. A redução 
de 48% do índice no RN só não foi maior que 
a registrada no Amazonas de 76%. No Brasil, 
a queda na média diária de mortes foi de 7%, 
já a redução na média diária de novos casos é 
de 22%. 

SENADORES de Mato Grosso e do Mato 
Grosso do Sul decidiram ontem criar uma 
comissão para acompanhar as queimadas no 
Pantanal. O bioma está inserido nesses estados 
e receberá a visita dos parlamentares no 
próximo sábado.

Do acervo da colunista, o empresário Arnaldo Gaspar 
com sua Denise, durante evento no Ocean Palace 

A empresária Daidaly - Daiany Moura, em pose para 
coluna durante noite de lançamento no Tirol

Simpatia em dose dupla das amigas Ana Cristina Melo 
e Marília Moraes, em tarde de celebração e amizade

Elegância de Carmen Santos, em click para coluna 
durante noite comemorativa no Olimpo Recepções
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