
Relatório pandemia

Brasil

Novos casos na semana: 248,27k

Óbitos na semana: 3335

Média diária de óbitos: 519,28
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Plano SP: o que muda com a regressão da fase
verde para a fase amarela

, 

Fonte: uol

Com a regressão da fase verde à fase amarela do Plano São Paulo, de reabertura da economia
durante a pandemia do novo coronavírus, seis regiões do estado terão mais restrições, mas não o

fechamento de comércios.

https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://susanalitico.saude.gov.br/
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/11/30/saiba-as-restricoes-na-fase-amarela-do-plano-de-contingencia-de-sao-paulo.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/11/30/saiba-as-restricoes-na-fase-amarela-do-plano-de-contingencia-de-sao-paulo.htm?cmpid=copiaecola 
https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2020/11/25/morre-maradona.htm?cmpid=copiaecola 


Política e internacional 

Bolsonaro se encontra com

presidente do Paraguai em Foz do

Iguaçu nesta terça

Ministério registra 10 prisões de

eleitores até 9h deste domingo, 2º turno

das eleições 2020

Depois de retomar na segunda-feira, 30, as relações
diplomáticas com a Argentina, o presidente da

República, Jair Bolsonaro, vai se encontrar nesta terça-
feira, 1º de dezembro, com o chefe de Estado do

Paraguai, Mario Abdo Benítez.

São Paulo é o estado com o maior número de urnas trocadas
(65), seguido pelo Rio de Janeiro (56). Número de urnas

substituídas equivale a 0,13% do total em uso nas eleições.

TSE diz que 194 urnas foram

substituídas neste domingo, 2º turno

das eleições

Fonte: g1

Fonte: uol
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Ataque com carro-bomba deixa

mortos e feridos no Afeganistão

Fonte: g1

Atentado ocorreu em uma base do Exército
na província de Ghazni. Até o momento,
ninguém assumiu a autoria do ataque.

'Se nada fizermos, poderemos ter apagões', diz Bolsonaro sobre

conta de luz

Ao ser interpelado sobre o aumento da conta de luz, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
justificou hoje que os níveis dos reservatórios estão "baixíssimos" e que haveria risco de apagões

se nada fosse feito.

Fonte: g1

Operação informou ocorrências de 125 crimes ligados às
eleições. TSE e PF registraram 26 indicações de

desinformação sobre o processo eleitoral.

Fonte: uol

Conflito na Etiópia: capital da

Eritreia é alvo de ataques vindos da

região do Tigré

Diplomatas afirmaram que os ataques
pareciam ter como alvo o aeroporto e

instalações militares. Essa é a terceira vez que
Asmara é alvo desde sexta-feira (27).

Fonte: g1

Reino Unido deve aprovar vacina

contra covid-19 nos próximos dias

Próximo de se tornar primeiro país
ocidental a aprovar uma vacina para a
covid-19, Reino Unido pode começar

vacinação em 7 de dezembro.

Fonte: exame

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/12/01/se-nada-fizermos-poderemos-ter-apagoes-diz-bolsonaro-sobre-conta-de-luz.htm?cmpid=copiaecola 
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/noticia/2020/11/29/tse-diz-que-194-urnas-foram-substituidas-neste-domingo-2o-turno-das-eleicoes.ghtml 
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/noticia/2020/11/29/ministerio-registra-10-prisoes-de-eleitores-ate-9h-deste-domingo-2o-turno-das-eleicoes-2020.ghtml 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/12/01/bolsonaro-se-encontra-com-presidente-do-paraguai-em-foz-do-iguacu-nesta-terca.htm?cmpid=copiaecola 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/11/29/conflito-na-etiopia-capital-da-eritreia-e-alvo-de-ataques-vindos-da-regiao-do-tigre.ghtml 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/11/29/ataque-com-carro-bomba-deixa-mortos-e-feridos-no-afeganistao.ghtml 
https://exame.com/mundo/reino-unido-deve-aprovar-vacina-contra-covid-19-nos-proximos-dias/ 


Sociedade 

Moradores do Rio e da Baixada Fluminense sofrem

com falta de água há duas semanas

A Uber confirmou que, até o dia 8 de dezembro, motoristas mulheres que
trabalham pelo aplicativo no Brasil poderão atender somente passageiras.

Candidatos com Covid-19 terão nova data para fazer

Enem
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Quadrilha sitia Centro de Criciúma e faz reféns em assalto

a banco

Problema na Elevatória do Lameirão compromete abastecimento nas zonas Norte, Oeste e
Sul do Rio e em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Moradores não têm nem água para beber.

Fonte: uol

Fonte: folha 

Fonte: g1

Fonte: cNN

Candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 que forem diagnosticados por
alguma doença infectocontagiosa, como a Covid-19 e, portanto, estiverem impossibilitados de

fazer as provas por este motivo, poderão ter uma nova chance.

Motoristas mulheres da Uber agora podem aceitar só

passageiras em todo o Brasil

Criminosos fortemente armados provocaram terror na cidade na madrugada desta terça-feira
(1º), com tiroteios, explosões e incêndios. Eles bloquearam o caminho para barrar a reação da

polícia local.

Fonte: g1

https://gizmodo.uol.com.br/uber-u-elas-passageiras-mulheres/ 
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/11/24/candidatos-infectados-por-covid-19-terao-nova-chance-de-fazer-enem 
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/12/01/moradores-de-criciuma-registram-intenso-tiroteio.ghtml 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/12/01/moradores-das-zonas-norte-e-oeste-do-rio-sofrem-com-falta-de-agua-ha-duas-semanas.ghtml 


Saúde 

Para conter 2ª onda de covid-19, restrições de circulação

devem voltar

Pfizer e Moderna pedem autorização para uso de

vacinas contra Covid-19 na Europa

Com alta de casos e de internações, governos estaduais e municipais preparam
medidas de restrição de atividades econômicas para as próximas semanas.

O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira, 27, que não prevê vacinar toda a
população brasileira contra a covid-19 em 2021.
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Sem dados do ES, Brasil tem 639 mortes em 24 h e sete

estados em aceleração

Ministério da Saúde não prevê vacinar toda a população

contra a covid-19 em 2021

Fonte: isto é

Fonte: g1

Fonte: exame

Fonte: bbc

Desde o início da pandemia, 172.637 pessoas morreram no país após contraírem o coronavírus.

Decisões podem sair até 29 de dezembro e 12 de janeiro, respectivamente, e vão depender de
dados sobre qualidade, segurança e eficácia das vacinas.

https://www.istoedinheiro.com.br/ministerio-da-saude-nao-preve-vacinar-toda-a-populacao-contra-a-covid-19-28/ 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/11/28/covid-19-coronavirus-mortes-casos-28-de-novembro.htm?cmpid=copiaecola 
https://exame.com/brasil/segunda-onda-de-covid-19-chegou-restricoes-de-circulacao-devem-voltar/ 
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/12/01/moderna-e-pfizer-pedem-autorizacao-para-uso-de-vacinas-contra-covid-19-na-europa.ghtml 


Economia e meio ambiente 

Conselho busca melhorar relação entre

governo, setor privado e sociedade civil

na Amazônia, diz Mourão

Pagamento da primeira parcela para quem
teve o pedido reavaliado ou entrou com

contestação será feito a partir desta segunda-
feira (30). O lote contempla um público de 122

mil novos beneficiários.

Desemprego no Brasil salta a taxa recorde de 14,6% no

3º trimestre e atinge 14,1 milhões

Fonte: uol
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Relator avalia que Vale deve pagar R$ 54 bi em indenizações

por Brumadinho

O Conselho Nacional da Amazônia está considerando
adotar medidas para melhorar o quadro institucional

para o trabalho entre agências do governo, o setor
privado e a sociedade civil na Amazônia.

Auxílio Emergencial: governo

divulga novo calendário para

quem foi reavaliado

Pesquisa de minério em terra indígena

não é proibida ou um "problema", diz

Mourão

Na chegada à Vice-Presidência, ele foi questionado
sobre a autorização de requerimentos de pesquisa

ou lavra de minério em terras indígenas da
Amazônia.

Fonte: uol

Isenção de IOF acaba e crédito fica

mais caro a partir desta sexta-feira

Imposto estava zerado desde abril, mas
previsão era de que fosse retomado apenas no

início de 2021.

Fonte: g1

Número de desempregados aumentou 1,3 milhão em 3 meses, segundo o IBGE. Em
1 ano, Brasil perdeu 11,3 milhões de postos de trabalho e, desde maio, menos da

metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país.

Fonte: g1

O deputado Rogério Correia (PT-MG), se reuniu nesta sexta-feira (27) com a procuradora-
chefe do Ministério Público Federal de Minas Gerais, Silmara Cristina Goulart, e com o

procurador Eduardo Henrique Soares para debater os rumos da negociação.

Fonte: uol

Fonte: g1

https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2020/11/28/relator-avalia-que-vale-deve-pagar-r-54-bi-em-indenizacoes-por-brumadinho.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2020/11/27/conselho-busca-melhorar-relacao-entre-governo-setor-privado-e-sociedade-civil-na-amazonia-diz-mourao.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/11/27/pesquisa-de-minerio-em-terra-indigena-nao-e-proibida-ou-um-problema-diz-mourao.htm?cmpid=copiaecola 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/11/27/desemprego-no-brasil-atinge-146percent-no-trimestre-encerrado-em-setembro.ghtml 
https://g1.globo.com/economia/auxilio-emergencial/noticia/2020/11/27/auxilio-emergencial-governo-divulga-novo-calendario-para-quem-foi-reavaliado.ghtml 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/11/27/isencao-de-iof-acaba-e-credito-fica-mais-caro-a-partir-desta-sexta-feira.ghtml 

