
Relatório pandemia

Brasil

Novos casos na semana: 144,36k

Óbitos na semana: 2856

Média diária de óbitos: 408
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Após apagão, energia começa a ser restabelecida
no Amapá, diz governo

, 

Fonte: uol

O fornecimento de energia elétrica começou a ser restabelecido no Amapá na madrugada do
dia 7, após cinco dias de apagão no estado, informou o ministério de Minas e Energia.

Renovação da Matrícula Acadêmica para
o 1º semestre de 2021 online e
obrigatória! 

Período - 10 a 19 de novembro  

Mais informações consulte:  
“Procedimentos para a  

Renovação da Matrícula” na  

página da SAE na internet.

https://www.pucsp.br/sae
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/11/07/apos-apagao-energia-comeca-a-ser-restabelecida-no-amapa-diz-governo.htm?cmpid=copiaecola 
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/11/03/o-que-a-vitoria-de-trump-ou-biden-significaria-para-o-oriente-medio


Política e internacional 

Após STJ, hackers atingem

sistemas do Ministério da Saúde e

governo do DF

Ministro do TSE libera para

julgamento ação que pede cassação

da chapa Bolsonaro-Mourão

Depois do STJ (Superior Tribunal de Justiça),
ataques hackers atingiram os sistemas do

Ministério da Saúde e da Secretaria de
Economia do Governo do Distrito Federal

(GDF).

Além do filho do presidente Jair Bolsonaro, foram
denunciados Fabrício Queiroz e outros 15

investigados.

Ministério Público do RJ denuncia

Flávio Bolsonaro por organização

criminosa, peculato e lavagem de

dinheiro

Fonte: g1

Fonte: uol
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Dinamarca vai sacrificar milhões de

visons para evitar nova mutação de

coronavírus

Fonte: g1

Segundo a primeira-ministra dinamarquesa,
a mutação do vírus já teria infectado 12
pessoas, o que ameaça a eficácia de uma

futura vacina para os seres humanos.

'Prometo não dividir, mas unificar', diz Joe Biden no 1º discurso

após ser declarado eleito presidente dos EUA

Democrata discursou a apoiadores em Wilmington, cidade no estado de Delaware por
onde ele se lançou na política. Vice eleita, Kamala Harris abriu o evento.

Fonte: uol

Coligação de PDT e Avante na eleição de 2018
acusa chapa de irregularidades na contratação de

serviço de disparos de mensagem em massa.
Bolsonaro sempre negou acusações.

Fonte: g1

Após Anvisa suspender Coronavac,

Bolsonaro diz que ganhou de Doria

Presidente volta a criticar governador de SP
por ter defendido vacinação obrigatória; testes

foram interrompidos depois de óbito.

Fonte: g1

Eleições dos EUA 2020: Sem provas,

Trump acusa democratas de fraudar

eleição e afirma ter vencido

Em um novo pronunciamento sobre a
apuração da eleição, o presidente Donald
Trump voltou a acusar os democratas de

fraudarem a eleição sem apresentar provas.

Fonte: bbc

https://g1.globo.com/mundo/eleicoes-nos-eua/2020/noticia/2020/11/07/joe-biden-e-kamala-harris-discursam-pela-1a-vez-apos-declarados-eleitos.ghtml 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/11/04/ministerio-publico-do-rj-denuncia-flavio-bolsonaro-por-organizacao-criminosa-peculato-e-lavagem-de-dinheiro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/11/04/ministro-do-tse-libera-para-julgamento-acao-que-pede-cassacao-da-chapa-bolsonaro-mourao.ghtml 
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/11/mais-uma-que-jair-bolsonaro-ganha-diz-presidente-sobre-suspensao-de-testes-da-coronavac.shtml
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/11/05/apos-stj-hackers-paralisam-sistemas-do-ministerio-da-saude-e-governo-do-df.htm?cmpid=copiaecola 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/11/05/dinamarca-vai-sacrificar-milhoes-de-visons-para-evitar-nova-mutacao-de-coronavirus.ghtml 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-54835110 


Sociedade 

Brasil tem milhares de cidades que não arrecadam o

suficiente nem para sustentar prefeitura e Câmara

Dezenas de mulheres foram às ruas em Florianópolis, Joinville e Criciúma.
Tratamento recebido por jovem durante julgamento provocou indignação.

Justiça do Amapá dá 3 dias para restabelecimento

completo de energia
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Negros com ensino superior têm mais dificuldade para

encontrar trabalho qualificado

No próximo dia 15 de novembro os brasileiros vão eleger 5.568 prefeitos e mais de 57 mil
vereadores.

Fonte: g1

Fonte: folha 

Fonte: g1

Fonte: carta capital

Juiz também determinou prazos para as investigações sobre a empresa espanhola Isolux,
dona do transformador que explodiu e causou caos.

Caso Mariana Ferrer: Cidades de SC têm atos pedindo justiça

e o fim da violência contra a mulher

Segundo estudo da consultoria IDados, 37,9% dos homens negros e 33,2% das mulheres
negras com ensino superior estão em ocupações que exigem apenas nível fundamental ou

médio.

Fonte: bbc

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/11/07/caso-mariana-ferrer-cidades-de-sc-tem-atos-pedindo-justica-e-o-fim-da-violencia-contra-a-mulher.ghtml 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/justica-do-amapa-da-3-dias-para-restabelecimento-completo-de-energia/ 
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2020/11/10/negros-com-ensino-superior-tem-mais-dificuldade-para-encontrar-trabalho-qualificado.ghtml 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54669538 


Saúde 

Coronavírus: apostar em imunidade de rebanho sem vacina

é péssima ideia, alerta cientista

Algoritmo identifica 'tossida de covid' inaudível para

humanos

Para conter a pandemia, é necessária apenas uma coisa: que durante o intervalo de
tempo em que uma pessoa infectada pode transmitir a doença a outras pessoas, ela não

o faça. Em teoria, essa medida é simples; mas no mundo real, é extremamente
complexa de ser implementada.

O que aconteceu para que, em apenas algumas semanas, nos encontrássemos em uma
situação igual ou pior do que a que tínhamos durante o confinamento do primeiro

semestre.
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CoronaVac: por que a Anvisa determinou a paralisação dos

testes com a vacina da Sinovac/Butantan

Covid-19: por que o coronavírus está se espalhando com

tanta velocidade agora?

Fonte: bbc

Fonte: bbc

Fonte: bbc

Fonte: bbc

Os estudos clínicos no Brasil envolvendo a vacina da empresa chinesa Sinovac foram suspensos
depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificou um "evento adverso grave"

com um dos milhares de participantes do teste feito em parceria com o Instituto Butantan, de São
Paulo.

Um algoritmo desenvolvido nos Estados Unidos identificou corretamente as pessoas com
covid-19 apenas pelo som de suas tossidas.

https://www.bbc.com/portuguese/geral-54828814 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54885955
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-54792939 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-54788105 


Economia e meio ambiente 

Onça-pintada morta, raios e

fogo 'subterrâneo': os incêndios

que ainda ameaçam o Pantanal

Sob pressão do crescente número de
motoristas, foram 36 propostas neste

ano para criar rede de proteção.

Economia do Brasil sobe tão rápido quanto caiu, mas

fim de auxílio é ameaça

Fonte: g1
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Tragédia de Mariana, 5 anos: sem julgamento ou recuperação

ambiental, 5 vidas contam os impactos no período

Especialistas apontam que situação do
bioma melhorou nas últimas semanas.

Congresso propõe uma nova lei

por semana para regular trabalho

em app

Emissões de gases do efeito estufa sobem

9,6% em 2019 na comparação com 2018,

aponta Observatório do Clima

Relatório de organização que reúne instituições de
ensino e ambientalistas aponta que uso da terra e

agropecuária respondem por 72% das emissões do país.

Fonte: g1

Home office elimina fronteiras e

pode ser nova estratégia de

crescimento

No longo prazo, contratações à distância
podem levar a um reequilíbrio da distribuição

de renda regional

Fonte: folha

O Brasil apresenta até agora uma recuperação muito rápida, em "V", como afirma
o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo economistas, a retomada está
sendo tão forte quanto a queda. Isso aconteceu graças ao auxílio emergencial.

Fonte: uol

G1 relembra o desastre pela perspectiva de cinco atingidos diretamente por ele: um
sobrevivente, um bombeiro, um promotor, uma ativista e um pescador.

Fonte: g1

Fonte: folha

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/11/05/tragedia-de-mariana-5-anos-sem-julgamento-ou-recuperacao-ambiental-5-vidas-contam-os-impactos-no-periodo.ghtml 
https://g1.globo.com/natureza/pantanal/noticia/2020/11/07/onca-pintada-morta-raios-e-fogo-subterraneo-os-incendios-que-ainda-ameacam-o-pantanal.ghtml 
https://g1.globo.com/natureza/aquecimento-global/noticia/2020/11/06/emissoes-de-gases-aumentam-96percent-e-brasil-nao-devera-cumprir-metas-do-acordo-de-paris-diz-relatorio.ghtml 
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/11/07/brasil-recupera-em-v-mas-reacao-esta-ameacada-dizem-economistas.htm?cmpid=copiaecola 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/congresso-propoe-uma-nova-lei-por-semana-para-regular-trabalho-em-app.shtml 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/home-office-elimina-fronteiras-e-pode-ser-nova-estrategia-de-crescimento.shtml 

