
Relatório pandemia

Brasil

Novos casos na semana: 212,159

Óbitos na semana: 5451

Média diária de óbitos: 771
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Incêndios já tomam quase metade das terras
indígenas no Pantanal

Dados indicam que parte das queimadas começou em terras privadas;
indígenas relatam que “fogo veio de fora” e “destruiu tudo”.

, 

Fonte: el país

https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-19/incendios-ja-tomam-quase-metade-das-terras-indigenas-no-pantanal.html 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/09/14/incendios-no-pantanal-governo-federal-reconhece-situacao-de-emergencia-em-ms.ghtml 
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html


Política e internacional 

Em ato no Planalto, Pazuello é

efetivado, e Saúde passa a ter

ministro titular após 4 meses

Ministério da Educação pode

perder mais de R$ 1,5 bilhão do

orçamento de 2020

General está à frente do ministério desde 15
de maio, quando Nelson Teich deixou cargo;

em 3 de junho, foi nomeado ministro
interino. Ele é o 3º a chefiar pasta no governo

Bolsonaro.

AGU recorreu após Celso de Mello definir que Bolsonaro não poderia
escolher data ou formato do depoimento. Presidente quer depor por escrito

sobre suposta interferência na Polícia Federal.

Marco Aurélio suspende inquérito até plenário do STF

decidir se Bolsonaro depõe pessoalmente

Fonte: g1Fonte: g1
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Morte de Ginsburg leva batalha por

domínio ideológico na Suprema Corte

ao centro da disputa pela Casa

Branca

Fonte: g1

Oportunidade de reforçar a maioria
conservadora na principal instituição

judiciária dos EUA foi o grande fator de
mobilização dos republicanos em 2016.

Em evento, Bolsonaro diz que Brasil ‘está de

parabéns’ por preservar meio ambiente

Discurso foi feito em inauguração na Paraíba. O presidente
também disse que o Brasil ‘é o país que mais sofre ataques vindo

de fora’ em relação ao meio ambiente.

Fonte: el país

O ensino médio integral foi um dos
programas que ajudaram, em 2019, a

melhorar o principal índice de educação do
país. Mas o programa, segundo o MEC, vai

perder R$ 500 milhões.

Fonte: g1

EUA investigarão denúncia de

procedimento para retirada de útero

de imigrantes presas

Acusação foi feita por enfermeira que
trabalhou em centro de detenção na

Geórgia

Fonte: folha

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/09/17/em-evento-bolsonaro-diz-que-brasil-esta-de-parabens-por-preservar-meio-ambiente.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/09/17/marco-aurelio-suspende-inquerito-ate-que-plenario-do-stf-avalie-depoimento-presencial-de-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/09/16/em-ato-no-planalto-pazuello-e-efetivado-e-saude-passa-a-ter-ministro-titular-apos-4-meses.ghtml 
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/09/17/ministerio-da-educacao-pode-perder-mais-de-r-15-bilhao-do-orcamento-de-2020.ghtml
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-19/morte-de-ginsburg-leva-batalha-por-dominio-ideologico-na-suprema-corte-ao-centro-das-eleicoes-nos-eua.html 
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/09/eua-vao-investigar-denuncia-de-histerectomias-em-prisao-para-imigrantes.shtml 


Sociedade 

Evangélicos progressistas reagem contra

homofobia de pastores e ensaiam avanço na

política

Cerca de 10,3 milhões de brasileiros vivem em lares nessa situação.
Percentual de domicílios com alimentação satisfatória atinge

patamar mínimo em 15 anos.

Magalu afirma que manterá seleção de trainees

apenas para negros
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Incêndios no Pantanal obrigam remoção de

populações indígenas, que ficam expostas à covid-19

Avanço do fogo foi estopim para decreto de situação de emergência em
Mato Grosso. Governo não informou se houve triagem para separar os

infectados pelos novo coronavírus.

Ala da igreja evangélica rechaça pregação por “medo do inferno” e uso deturpado de
trechos bíblicos para criticar homossexuais. Grupo, também contrário à isenção de
tributos a igrejas, prepara candidaturas em várias cidades do país em oposição às

bancadas religiosas conservadoras.

Fonte: g1

Fonte: folha 

Fonte: exame

Fonte: exame

A proposta recebeu apoio e críticas nas redes sociais e chegou a ser um dos assuntos
mais comentados do Twitter.

Fome no Brasil: em 5 anos, cresce em 3 milhões o nº de pessoas

em situação de insegurança alimentar grave, diz IBGE

Fonte: el país

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/17/fome-no-brasil-em-5-anos-cresce-em-3-milhoes-o-no-de-pessoas-em-situacao-de-inseguranca-alimentar-grave-diz-ibge.ghtml 
https://exame.com/negocios/magalu-afirma-que-mantera-selecao-de-trainees-apenas-para-negros/ 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-15/incendios-no-pantanal-obrigam-remocao-de-populacoes-indigenas-que-ficam-expostas-a-covid-19.html 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-20/evangelicos-progressistas-reagem-contra-homofobia-de-pastores-e-ensaiam-avanco-na-politica.html 


Saúde 

IBGE lança plataforma

interativa para apoiar

municípios no combate à

pandemia de covid-19 2

Vacina contra a Covid-19 com 50% de eficácia ainda

pode ser útil, diz cientista-chefe da OMS

Soumya Swaminathan alertou que futura vacina não será capaz de controlar
sozinha a pandemia e que países precisarão de um 'pacote de intervenções'.

De acordo com o governo do estado, a previsão é de que a vacinação contra a
covid-19 comece em dezembro deste ano.
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Doria afirma que 5 milhões de doses da Coronavac chegam

a SP em outubro. São Paulo vai receber 5 milhões de doses

da Coronavac, vacina contra covid-19 desenvolvida pelo

Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac

Biotech.

Toda a população de SP será vacinada até

fevereiro de 2021, diz Doria

Fonte: exame

Fonte: g1

Fonte: estadão

Fonte: uol

https://exame.com/brasil/toda-a-populacao-de-sp-sera-vacinada-ate-fevereiro-de-2021-diz-doria/ 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/09/20/doria-afirma-que-5-milhoes-de-doses-da-coronavac-chegam-a-sp-em-outubro.htm?cmpid=copiaecola
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,ibge-lanca-plataforma-interativa-para-apoiar-municipios-no-combate-a-pandemia-de-covid-19,70003446491?utm_campaign=redes-sociais:092020:e&utm_medium=social-organic&utm_source=twitter:newsfeed 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/09/21/vacina-com-50percent-de-eficacia-ainda-poderia-ser-eficaz-diz-cientista-chefe-da-oms-sobre-corrida-pelo-imunizante-contra-a-covid-19.ghtml 


Economia e meio ambiente 

Fumaça do Pantanal e da Amazônia

parte de São Paulo em direção ao

Rio e Minas

Apenas os beneficiários do Bolsa
Família começaram a receber o

chamado auxílio residual de R$ 300 na
última quinta-feira (17).

21% das famílias mais pobres estão sem renda na

pandemia, diz diagnóstico

Fonte: g1
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Incêndios no Pantanal: governo federal reconhece situação

de emergência em MS

Um corredor de fumaça formado nas queimadas do
Pantanal, Amazônia e Bolívia está a caminho do Rio
de Janeiro e Minas Gerais, após atingir a cidade de

São Paulo e o interior do Estado neste sábado.

Auxílio Emergencial: parcelas de

R$ 300 seguem sem data para

beneficiários fora do Bolsa Família

Fonte: uol

Pantanal tem mês de setembro com

mais focos de incêndio na história

Recorde para o mês era de 2007, com 5.498 focos de calor
detectados; neste ano, número foi ultrapassado com 5.603
registros até 16 dia de setembro. Antes de terminar o ano,

2020 já superou o recorde anual anterior de queimadas em
26%.

Fonte: g1

França freia acordo entre UE e

Mercosul, “preocupada” com

seu impacto no desmatamento

Paris quer que a Europa obtenha garantias
ambientais e sanitárias antes de ratificar o
pacto. Desmatamento na região preocupa

autoridades europeias.

Fonte: el paísFonte: g1

Pesquisa com mais de 20 mil famílias em todo o Brasil mostra ainda
que 38% dependem de doações para se alimentar.

Fonte: exame

.
Decisão foi publicada em edição extra do 'Diário Oficial da União' e

permite que estado receba recursos federais. Valor do repasse ainda não
foi anunciado.

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/09/14/incendios-no-pantanal-governo-federal-reconhece-situacao-de-emergencia-em-ms.ghtml 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/09/19/fumaca-do-pantanal-e-da-amazonia-parte-de-sao-paulo-em-direcao-ao-rio-e-minas.htm?cmpid=copiaecola 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/09/17/pantanal-tem-mes-de-setembro-com-mais-focos-de-incendio-na-historia.ghtml 
https://exame.com/economia/21-das-familias-mais-pobres-estao-sem-renda-na-pandemia-diz-diagnostico/ 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/21/auxilio-emergencial-parcelas-de-r-300-seguem-sem-data-para-beneficiarios-fora-do-bolsa-familia.ghtml 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-18/franca-freia-acordo-entre-ue-e-mercosul-preocupada-com-seu-impacto-no-desmatamento.html 

