
Relatório pandemia

Brasil

Novos casos na semana: 147,31k

Óbitos na semana: 3495

Média diária de óbitos: 499,28
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Dia do Médico ganha clipe em homenagem a
profissionais da saúde na pandemia

, 

Fonte: uol

https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/document/d/1DcEUCH2lJZki6Y_a3CUSLNd0B34lfNJqaDfLygS8MN0/edit?usp=sharing
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/10/15/senador-tinha-r-33-mil-na-cueca-delegado-desconfiou-ao-ver-volume-retangular-na-parte-traseira.ghtml 
https://www.uol.com.br/ecoa/videos/2020/10/18/dia-do-medico-ganha-clipe-em-homenagem-a-profissionais-da-saude-na-pandemia.htm
https://www.uol.com.br/ecoa/videos/2020/10/18/dia-do-medico-ganha-clipe-em-homenagem-a-profissionais-da-saude-na-pandemia.htm


Política e internacional 

Politização pode atrasar início de

vacinação contra o coronavírus

Witzel entrega defesa em

tribunal misto que julga

pedido de impeachment

Técnicos temem que antagonismo entre
Bolsonaro e Doria afete calendário.

A 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de
Justiça Desportiva (STJD) advertiu a jogadora de vôlei de
praia Carol Solberg pela fala "Fora, Bolsonaro" em uma

competição nacional em setembro.

STJD adverte Carol Solberg e a proíbe de

repetir o "Fora, Bolsonaro"

Fonte: g1Fonte: globo
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Polícia francesa prende mais 4

suspeitos por morte de professor

que mostrou caricatura de Maomé

Fonte: uol

Ao todo, 9 pessoas foram detidas. Homem
apontado como responsável por decapitar a

vítima foi morto pela polícia.

Senador Chico Rodrigues tinha R$ 33

mil na cueca; delegado desconfiou ao

'ver volume retangular na parte traseira'

Detalhes da apreensão ocorrida constam de
decisão do ministro Luís Roberto Barroso

(STF), que nesta quinta determinou o
afastamento do parlamentar por 90 dias. 

Fonte: g1

Witzel tinha até terça-feira para entregar a defesa.

Fonte: g1

Governo da Espanha aprova decreto

que proíbe diferença salarial entre

homens e mulheres

Também foi aprovada medida que vai garantir
que as companhias auditem seus projetos de

diversidade, desde a contratação até o
desligamento das profissionais.

Fonte: g1

https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/10/15/senador-tinha-r-33-mil-na-cueca-delegado-desconfiou-ao-ver-volume-retangular-na-parte-traseira.ghtml 
https://www.uol.com.br/esporte/colunas/olhar-olimpico/2020/10/13/julgamento-carol-solberg.htm?cmpid=copiaecola 
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/16/politizacao-pode-atrasar-inicio-de-vacinacao-contra-o-coronavirus.ghtml 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/10/19/witzel-entrega-defesa-em-tribunal-misto-que-julga-pedido-de-impeachment.ghtml 
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2020/10/15/governo-da-espanha-aprova-decreto-que-proibe-diferenca-salarial-entre-homens-e-mulheres.ghtml 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/10/17/policia-francesa-prende-mais-4-suspeitos-por-morte-de-professor-que-mostrou-caricatura-de-maome.ghtml 


Sociedade 

Polícia brasileira nunca matou tanto quanto no

primeiro ano de Bolsonaro

Em entrevista, atacante diz que "não se lembra de tudo" o que aconteceu na boate
italiana e afirma que teve "relações que homem tem com uma mulher"

Brasil não terá horário de verão pelo segundo ano

consecutivo

Diurna | 09

Yara Flor, nova Mulher-Maravilha dos quadrinhos, é

brasileira

Quase 80% dos mortos por policiais são negros. Os dados são do Anuário Brasileiro de
Segurança Pública de 2020.

Fonte: globo

Fonte: folha 

Fonte: g1

Fonte: cnn

Pelo segundo ano seguido, o Brasil não terá horário de verão, instrumento usado de 2008 a
2018 com o objetivo de economizar o consumo de energia em 10 estados que registram maior

luminosidade entre outubro e fevereiro.

Robinho diz que teve consentimento de jovem e reclama:

"Infelizmente, existe esse movimento feminista"

Personagem faz parte de anúncio de próximo grande evento da DC. Tribo de amazonas no
Brasil foi apresentada em 'Wonder Woman Annual #4'.

Fonte: revista forum

https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2020/10/15/yara-flor-nova-mulher-maravilha-dos-quadrinhos-e-da-amazonia.ghtml 
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/10/17/brasil-nao-tera-horario-de-verao-pelo-segundo-ano-consecutivo 
https://globoesporte.globo.com/sp/santos-e-regiao/futebol/times/santos/noticia/noticias-santos-robinho-entrevista-nega-ato-sexual.ghtml 
https://revistaforum.com.br/brasil/policia-brasileira-nunca-matou-tanto-quanto-no-primeiro-ano-de-bolsonaro/ 


Saúde 

35% dos 9 mil voluntários da vacina chinesa contra a Covid-

19 no Brasil tiveram reações leves, diz governo de SP

Remdesivir tem pouco ou nenhum efeito sobre

mortalidade por Covid-19, diz OMS

De acordo com o Instituto Butantan, não houve registro de efeitos colaterais
graves. Governador João Doria defendeu que a CoronaVac é o imunizante mais

seguro em desenvolvimento no país.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse hoje que a vacinação contra a
covid-19 será obrigatória em todo o estado se for aprovada pela Anvisa.

Diurna | 09

Brasil não terá vacinação em massa em 2021, diz vice-

diretora-geral da OMS

Doria diz que vacina contra covid-19 será obrigatória em SP

se for aprovada

Fonte: uol

Fonte: cnn

Fonte: g1

Fonte: uol

A vice-diretora-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Mariângela Simão,
disse hoje que é possível "ter certeza" de que o Brasil não terá uma vacinação em

massa contra o novo coronavírus já em 2021.

O antiviral remdesivir tem "pouco ou nenhum efeito sobre a mortalidade de pacientes
hospitalizados" com a Covid-19, segundo pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS)

divulgada nesta quinta-feira (15). Além disso, a droga parece não ajudar os doentes a se
recuperar mais rápido.

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/10/16/doria-diz-que-vacina-contra-covid-19-sera-obrigatoria-em-sp-se-for-aprovada.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/10/13/mariangela-simao-vice-diretora-geral-da-oms-vacinacao-em-massa-brasil-2021.htm?cmpid=copiaecola 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/10/19/35percent-dos-9-mil-voluntarios-da-vacina-chinesa-contra-a-covid-19-no-brasil-tiveram-reacoes-leves-aponta-estudo.ghtml 
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/10/16/remdesivir-tem-pouco-ou-nenhum-efeito-sobre-mortalidade-por-covid-19-diz-oms 


Economia e meio ambiente 

Bolsonaro diz que em seu governo

Ministério do Ambiente "ajuda"

empresários

Na avaliação de economistas ouvidos
pelo EL PAÍS, as medidas adotadas pelo
Governo até agora para aliviar o rombo

são apenas tapa-buracos

Salles e Ibama decidem suspender compra de

retardante de fogo sem licitação

Fonte: g1
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Moradores de comunidades rurais ficam sem ter o que

comer devido às queimadas no Pantanal

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou
hoje que, em seu governo, o Ministério do Meio

Ambiente "não cria dificuldades", "pelo contrário,
ajuda e muito", empresários e produtores do setor

rural.

Com déficit recorde nas contas

públicas, Brasil patina em busca

de plano para 2021

MPF pede suspensão de

nova instalação nuclear

em Angra dos Reis

O MPF moveu uma ação civil pública para
suspender um empreendimento em Angra

dos Reis, no Rio de Janeiro, que é
considerado uma nova instalação nuclear.

Fonte: uol

Colapso da economia latino-

americana será o segundo maior

do mundo em 2020, após zona do

euro

O FMI melhorou a previsão de queda do PIB
para o bloco, que, ainda assim, deve retroceder

8,1% neste ano por causa da crise do
coronavírus.

Fonte: el país

O Ibama e o Ministério do Meio Ambiente suspenderam o plano de comprar 20
mil litros de retardante de fogo, em regime de urgência e sem licitação, para

lançar sobre áreas de queimadas do Pantanal, no Mato Grosso.

Fonte: uol

Campanha feita por organizações sociais em Cuiabá está recolhendo cestas básicas para
ajudar comunidades rurais de agricultura familiar, quilombolas e indígenas que ficaram

sem suas produções, o próprio sustento e até água para beber.

Fonte: uol

Fonte: el país

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/10/16/salles-e-ibama-decidem-suspender-compra-de-retardante-de-fogo-sem-licitacao.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2020/10/16/bolsonaro-exalta-fiscalizacao-ambiental-mais-branda-ministerio-que-ajuda.htm?cmpid=copiaecola 
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/10/17/moradores-de-comunidades-rurais-ficam-sem-ter-o-que-comer-devido-as-queimadas-no-pantanal.ghtml?utm_source=push&utm_medium=app&utm_campaign=pushg1 
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/10/16/mpf-pede-suspensao-de-nova-instalacao-nuclear-em-angra-dos-reis.htm?cmpid=copiaecola
https://brasil.elpais.com/economia/2020-10-13/com-deficit-recorde-nas-contas-publicas-brasil-patina-em-busca-de-plano-para-2021.html 
https://brasil.elpais.com/economia/2020-10-13/colapso-da-economia-latino-americana-sera-o-segundo-maior-do-mundo-em-2020-apos-zona-do-euro.html 

