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VACINÔMETRO BRASIL
Porcentagem de vacinação até 11/10

População vacinada: 72,14% 
(recebeu ao menos 1 dose)

População totalmente vacinada: 46,41 % 
(recebeu as 2 doses)

Fonte: EL PAÍS

Ministro Paulo Guedes e presidente do Banco Central,
Roberto Campos Neto, são donos de offshore

 Os dois integrantes do Governo Bolsonaro mantêm contas no
exterior apesar da importância de seus cargos, o que pode

configurar conflito de interesses.
 

https://brasil.elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/ministro-paulo-guedes-e-presidente-do-banco-central-roberto-campos-neto-sao-donos-de-offshore.html
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Fonte: EL PAÍS

Quase 15.000 pessoas assinaram uma petição pelo fechamento da Phi
Kappa Psi, da Universidade do Kansas, após um caso de violência
sexual em setembro. A pressão social cerca os grêmios estudantis

suspeitos de acobertar abusos.

SOCIEDADE

Fonte: CARTA CAPITAL

As fraternidades universitárias dos EUA e a cultura do
estupro

O problema tem como base um processo chamado savanização,
agravado pelas queimadas e pelo desmatamento na Amazônia.

Jornal francês denuncia destruição do território indígena
Piripkura, no Centro-Oeste do Brasil

Apenas em 2020, uma área equivalente a 1.340 campos de futebol
pertencentes a essa etnia foi devastada pelo agronegócio e a

mineração.

Fonte: CARTA CAPITAL

Perfuração em ponto crítico levou à tragédia em
Brumadinho, diz universidade catalã

As conclusões da Universidade Politécnica da Catalunha coincidem
com constatações do laudo assinado por peritos da Polícia Federal.

Fonte: CARTA CAPITAL

Desmatamento da Amazônia pode condenar 11 milhões de brasileiros ao
calor extremo

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/jornal-frances-denuncia-destruicao-do-territorio-indigena-piripkura-no-centro-oeste-do-brasil/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/desmatamento-da-amazonia-pode-condenar-11-milhoes-de-brasileiros-ao-calor-extremo/
https://brasil.elpais.com/eps/2021-09-30/as-fraternidades-universitarias-dos-eua-e-a-cultura-do-estupro.html
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/perfuracao-em-ponto-critico-levou-a-tragedia-em-brumadinho-diz-universidade-catala/


Política e internacional 
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Fonte:  El País Fonte: CNN

Fonte: UOL 

Fonte: ElPaís 

Projeto aprovado pelo Congresso retira mais de R$ 600
milhões de recursos para pesquisa

 Valores foram remanejados para aplicação em outras áreas de sete ministérios.
Entidades ligadas à ciência protestaram contra medida; líder do governo afirma que

'lacuna' será resolvida.
 Fonte: G1

Bolsonaro sobre absorventes: 'Vou tirar dinheiro da saúde e
educação'

Lula se apresenta para disputar 2022,
mas não garante subir no palanque

por impeachment de Bolsonaro
 

Por que tensão entre
China e Taiwan reacende
temor de guerra com EUA

 

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a falar hoje sobre o veto à distribuição
gratuita de absorventes higiênicos para mulheres em situação de vulnerabilidade

Ex-presidente tem participado de série de
encontros com lideranças partidárias em

Brasília. Em novembro, deve fazer ‘tour’ pela
Europa, o que, segundo ele, pode impedi-lo de

participar de protesto

EUA e Talibã se reúnem em Doha pela primeira vez após retirada de tropas do
Afeganistão

Novos líderes afegãos querem que Washington desbloqueie as
reservas do Banco Central

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2021/10/10/bolsonaro-absorventes-vou-tirar-dinheiro-da-saude-e-da-educacao.htm
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58833762
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-08/lula-se-apresenta-para-disputar-2022-mas-nao-garante-subir-no-palanque-por-impeachment-de-bolsonaro.html
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/10/08/projeto-aprovado-pelo-congresso-retira-mais-de-r-600-milhoes-de-fundo-para-pesquisa.ghtml
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-10-09/eua-e-taliba-se-reunem-em-doha-pela-primeira-vez-apos-retirada-de-tropas-do-afeganistao.html
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Saúde 

Fonte: G1 

Fonte: BBC

Fonte: CNN

Fonte:R7 

Covid em crianças: delta causa mais sintomas, mas não
agrava casos, diz estudo; veja 7 sinais mais comuns

 

MSD solicita 1ª autorização emergencial para comprimido
contra Covid-19 nos EUA

 

Vacina contra malária é 'conquista histórica', mas
provavelmente não será usada no Brasil

 

O sedentarismo está associado a algumas doenças crônicas não transmissíveis,
entre as quais hipertensão e diabetes

 

Com 229 milhões de casos e 409 mil mortes apenas em 2019, a malária é
uma das doenças infecciosas que mais afetou a humanidade ao longo da

história. E, após décadas de pesquisa, finalmente temos uma vacina
disponível contra ela.

Estudo foi realizado por pesquisadores do King's College London. Cientistas
compararam situação de crianças infectadas pela alfa e pela delta, e não viram a

incidência de casos mais graves.

A autorização poderia ajudar a mudar a administração clínica da
Covid-19, já que a pílula pode ser ingerida em casa

Falta de atividade física causa gastos de R$ 300 milhões ao SUS

https://g1.globo.com/saude/noticia/2021/10/09/covid-em-criancas-delta-causa-mais-sintomas-mas-nao-agrava-casos-diz-estudo-veja-7-sinais-mais-comuns.ghtml
https://www.bbc.com/portuguese/geral-58824302
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/msd-solicita-1a-autorizacao-emergencial-para-comprimido-contra-covid-19-nos-eua/
https://noticias.r7.com/saude/falta-de-atividade-fisica-causa-gastos-de-r-300-milhoes-ao-sus-10102021


Diurna | 37

Economia e meio ambiente 

Brasil e Argentina fecham acordo para reduzir tarifa do
Mercosul em 10%; faltam Uruguai e Paraguai

Disputa envolve Tarifa Externa Comum do bloco. Em paralelo, 136
países do G20 e da OCDE firmaram acordo para tributação mínima de

15% sobre lucros enviados ao exterior.

Fonte: G1

Alta do petróleo alivia a
América Latina petrolífera

Brasil, Argentina e, em menor
medida, Colômbia, México e

Equador são os maiores
beneficiados na região.

Fonte: EL PAÍS

Fonte: BBC

Estudo estima que 43.000 morrem
por anos na Europa por falta de

áreas verdes
Organização Mundial da Saúde recomenda

que os cidadãos tenham acesso a um
espaço arborizado a uma distância linear de

até 500 metros do seu domicílio.

Fonte: EL PAÍS

Fonte: EL PAÍS

Economia da América Latina
terminará 2021 abaixo dos níveis
anteriores à pandemia, diz Banco

Mundial

Entidade alerta que o crescimento "tem
sido mais fraco do que o esperado",

apesar de um contexto internacional que
considera favorável para a região.

EUA debatem lei que pode barrar
US$500 milhões em exportações do

Brasil por desmatamento
Projeto que será discutido no Congresso

poderia representar primeira punição prática
do governo americano, que tem pauta do
aquecimento global como prioridade, ao

comportamento ambiental do Brasil.

Fonte: BBC

Guerrilheiros colombianos atravessam fronteira por garimpo ilegal
na Amazônia

Estrangeiros suspeitos de ligação com uma dissidência das antigas
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) estão entrando

em território brasileiro atraídos pelo avanço do garimpo ilegal de ouro
no Brasil nos rios da Amazônia.

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58769877
https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-10-08/estudo-estima-que-43000-morrem-por-ano-na-europa-por-falta-de-areas-verdes.html
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58826789
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/10/08/brasil-e-argentina-fecham-acordo-para-reduzir-tarifa-do-mercosul-em-10percent-faltam-uruguai-e-paraguai.ghtml
https://brasil.elpais.com/economia/2021-10-09/alta-do-petroleo-alivia-a-america-latina-petrolifera.html
https://brasil.elpais.com/economia/2021-10-07/economia-da-america-latina-terminara-2021-abaixo-dos-niveis-anteriores-a-pandemia.html

