
Relatório pandemia

Brasil

Novos casos na semana: 144,36k

Óbitos na semana: 2856

Média diária de óbitos: 408
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Privatização do SUS? Entenda decreto de
Bolsonaro sobre unidades de saúde

, 

Fonte: uol

Virou polêmica um decreto publicado na terça-feira (27) pelo presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) que pede estudos para avaliar a possibilidade de conceder à iniciativa privada as

UBSs (Unidades Básicas de Saúde), a porta de entrada para o SUS (Sistema Único de Saúde).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/10/28/jair-bolsonaro-paulo-guedes-ubs-sus-saude-publica-decreto-privatizacao.htm?cmpid=copiaecola 
https://susanalitico.saude.gov.br/
https://theintercept.com/2020/11/03/influencer-mariana-ferrer-estupro-culposo/


Política e internacional 

Maia sugere restrições para quem

não se vacinar contra coronavírus

Alvo de investigação, Ricardo

Salles tem apartamento sem

registro que triplicou de valor

em dois anos

Presidente da Câmara também falou de pautas
da área econômica

Declaração, feita a comissão do Congresso, vem em
momento de embate político entre o presidente Jair
Bolsonaro e o governador de SP, João Doria, sobre

escolha da vacina.

Guedes diz esperar que SP pague

vacina da Covid porque já mandou

'bastante dinheiro' para o estado

Fonte: el país

Fonte: carta capital
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Polônia tem megaprotesto contra

decisão que endurece regras sobre

aborto

Fonte: g1

Manifestantes desafiaram medidas de
distanciamento no auge da pandemia do

coronavírus no país e tomaram as ruas da
capital Varsóvia nesta sexta-feira

Bolsonaro diz para Doria arrumar outro para pagar vacina e fala

em reeditar decreto do SUS

Presidente tem usado a vacinação contra Covid-19 para atacar governador de SP, seu
adversário político

Fonte: el páís

Duplex dividido em dois irregularmente passou de
2 milhões de reais para 6 milhões em dois anos.

Fonte: uol

Candidaturas de policiais repetem

fórmula de 2018, mas já ganham

oposição dentro da PM

Há 21% a mais de candidatos a prefeito e
vereador da área de segurança neste ano, na
esteira da vitória de Bolsonaro e da bancada

da bala no Congresso.

Fonte: g1

Biden é favorito, mas Trump tem

chance de vencer. O que as pesquisas

nos EUA mostram neste momento

Vantagem do democrata é maior do que
teve Hillary Clinton em 2016. No entanto, o

presidente mantém uma chance em seis
para ser reeleito.

Fonte: el país

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/10/bolsonaro-diz-para-doria-arrumar-outro-para-pagar-vacina-e-fala-em-reeditar-decreto-do-sus.shtml 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/10/29/guedes-diz-que-ja-mandou-bastante-dinheiro-para-sp-e-espera-que-estado-pague-por-vacina-para-covid.ghtml 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-27/alvo-de-investigacao-ricardo-salles-tem-apartamento-sem-registro-que-triplicou-de-valor-em-dois-anos.html 
https://www.cartacapital.com.br/politica/maia-sugere-restricoes-para-quem-nao-se-vacinar-contra-coronavirus/ 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-29/candidaturas-de-policiais-repetem-formula-de-2018-mas-ja-ganham-oposicao-dentro-da-instituicao.html 
https://brasil.elpais.com/internacional/elecciones-usa/2020-11-01/biden-e-favorito-mas-trump-tem-opcoes-de-vencer-o-que-as-pesquisas-nos-eua-mostram-neste-momento.html 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/10/30/polonia-tem-megaprotesto-contra-decisao-que-endureceu-regras-sobre-aborto.ghtml 


Sociedade 

São Paulo Fashion Week adota cota racial obrigatória

para desfiles

Bolsonaro brincou de forma homofóbica após beber um copo de Guaraná Jesus,
bebida típica do estado.

Carnaval de rua do Rio de 2021 é cancelado; blocos vão

aguardar a vacina

Diurna | 11

Denúncias de violência contra mulher poderão ser feitas

via WhatsApp

Grifes deverão ter um mínimo de 50% de modelos negros, afrodescendentes e/ou indígenas.

Fonte: uol

Fonte: folha 

Fonte: uol

Fonte: exame

"A festa do Carnaval está diretamente ligada à chegada da vacina. Sem vacina, não é possível
haver Carnaval de rua", diz a Riotur.

Bolsonaro faz piada preconceituosa no MA: 'virei boiola, igual

maranhense'

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos anunciou que vai aprimorar o
serviço de denúncias para casos de violência contra a mulher.

Fonte: carta capital

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/10/29/bolsonaro-faz-piada-preconceituosa-no-ma-virei-boiola-igual-maranhense.htm?cmpid=copiaecola 
https://exame.com/brasil/carnaval-de-rua-do-rio-de-2021-e-cancelado-blocos-vao-aguardar-a-vacina/ 
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/10/28/denuncias-de-violencia-domestica-podem-ser-feitas-via-whatsapp.htm?cmpid=copiaecola 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/sao-paulo-fashion-week-adota-cota-racial-obrigatoria-para-desfiles/ 


Saúde 

Dez capitais brasileiras exibem sinais de aumento nas

hospitalizações por suspeita de covid-19

Brasil ultrapassa marca de 160 mil mortos por Covid-

19

Embora ainda não seja possível comparar a situação brasileira com a segunda onda
vivida pela Europa, governos estaduais já sofrem pressão hospitalar e alguns planejam

reabrir leitos de UTI.

'Eu acho que antes não é possível, eu ficaria com alguma coisa entre janeiro e junho de
2021', disse Antonio Barra Torres.

Diurna | 11

Cientistas afirmam ter identificado nova variante do

coronavírus na Europa

Brasil terá vacina contra Covid-19 no 1º semestre de 2021,

estima diretor-presidente da Anvisa

Fonte: g1

Fonte: cnn

Fonte: el país

Fonte: g1

Pesquisa, que ainda não foi publicada em revista científica, aponta que a mutação do
Sars-CoV-2 surgiu no início do verão europeu, provavelmente na Espanha, e se espalhou

por vários países.

O Brasil ultrapassou neste domingo (1º) a marca de 160 mil mortos por Covid-19. Ao todo, a
doença vitimou 160.074 brasileiros.

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/10/29/brasil-tera-vacina-contra-covid-19-no-1o-semestre-de-2021-estima-diretor-presidente-da-anvisa.ghtml 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/10/29/cientistas-afirmam-ter-identificado-nova-variante-do-coronavirus-na-europa.ghtml 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-30/dez-capitais-brasileiras-exibem-sinais-de-aumento-nas-hospitalizacoes-por-suspeita-de-covid-19.html 
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/11/01/covid-19-no-brasil-em-1-11-2020 


Economia e meio ambiente 

Plano estratégico da Marinha para

próximos 20 anos reforça

militarização da Amazônia e Pantanal

Indústria teve a maior alta de consumo
de energia elétrica em setembro desde

abril de 2018 (5,7%), puxada
principalmente pelo setor metalúrgico

Rosa Weber suspende revogação de normas

ambientais feita por Ricardo Salles

Fonte: exame

Diurna | 11

São Paulo: 7 de cada 10 pessoas enfrentam queda na renda

com pandemia

Objetivo é combate ao crime organizado e proteção do
meio ambiente, diz almirante da Marinha, Ilques

Barbosa Júnior.

Consumo de energia sobe

puxado pela indústria e indica

retomada

Pesca em Noronha é liberada por

Salles apesar de parecer contrário

O secretário da Pesca, Jorge Seif Júnior, disse
que a decisão foi tomada após estudos de

impacto e observação do plano de manejo.

Fonte: exame

Decisão sobre 5G no Brasil deve

considerar risco de espionagem não

apenas da China, diz especialista

A implantação do 5G no Brasil vem chamando
atenção do mundo não apenas pelo porte do leilão
que vai definir quem vai participar desse mercado,

mas por ter se tornado uma arena da rivalidade
tecnológica entre China e Estados Unidos.

Fonte: exame

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber determinou a
suspensão das revogações de três normas ambientais do Conselho Nacional de
Meio Ambiente (Conama), promovidas no fim de setembro pelo Ministério do

Meio Ambiente.
Fonte: uol

Dois terços dos paulistanos entrevistados discordam de veto de Bolsonaro à vacina
chinesa.

Fonte: el país

Fonte: bbc

https://congressoemfoco.uol.com.br/meio-ambiente/rosa-weberstf-revogaco-ricardo-salles/ 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-28/plano-estrategico-da-marinha-para-proximos-20-anos-reforca-militarizacao-da-amazonia-e-pantanal.html 
https://exame.com/economia/pesca-em-noronha-e-liberada-por-salles-apesar-de-parecer-contrario/ 
https://exame.com/economia/sao-paulo-7-de-cada-10-pessoas-enfrentam-queda-na-renda-com-pandemia/ 
https://exame.com/economia/consumo-de-energia-sobe-puxado-pela-industria-e-indica-retomada/ 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54713255 

