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O CAVB deseja a

todos um feliz natal! D
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Mundo supera marca de 70 milhões de casos de
covid-19; mortes somam 1,6 mi

Fonte: uol

Os casos de covid-19 no mundo atingiram a marca de 70,2 milhões, com o registro de 656 mil infecções
nas últimas 24 horas, enquanto as mortes somaram 1,59 milhão, 11,8 mil delas confirmadas entre sábado

(12) e domingo (13), segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde).

https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/12/14/mundo-supera-marca-de-70-milhoes-de-casos-de-covid-19.htm?cmpid=copiaecola 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform


Política e internacional 

Crise no Ministério do Turismo expõe

empenho do Governo Bolsonaro na

eleição da Câmara

A PF (Polícia Federal) cumpriu hoje dois mandados de prisão
temporária e um de prisão preventiva na Operação Faroeste,

que investiga crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e
organização criminosa no poder judiciário da Bahia.

PF prende membros do TJ-BA por

suposta venda de decisões judiciais
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Aborto legal: por que o governo da

Argentina defende a medida

aprovada pela Câmara dos

Deputados

Fonte: uol

A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou
nesta sexta-feira um projeto de lei do presidente do
país que legaliza e descriminaliza o aborto até a 14ª

semana de gestação.

Datafolha: aprovação de Bolsonaro se mantém em 37%;

reprovação é de 32%

Presidente segue com o melhor percentual de aprovação desde o início do mandato. Pesquisa foi
realizada entre 8 e 10 de dezembro. Margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou

para menos.

Fonte: uol

Suspeito de participar de esquema com ‘laranjas’,
Marcelo Álvaro Antônio deixou a pasta. Mas por um
motivo mais trivial do que denúncias de corrupção: o

rearranjo de alianças do presidente.

Fonte: g1

Demora da vacina é maior erro político de Bolsonaro, diz Maia

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) avalia que o maior erro
político cometido pelo governo Jair Bolsonaro (sem partido) foi não se preparar para ter uma

vacina contra o coronavírus.

Alemanha fechará comércios e

prolongará férias escolares para deter

disseminação do coronavírus

Aumento de contágios obriga o país a
endurecer as restrições antes das festas

natalinas.

Fonte: el país

Fonte: el país

Fonte: bbc

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/12/13/datafolha-aprovacao-de-bolsonaro-se-mantem-em-37percent-reprovacao-e-de-32percent.ghtml 
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/12/14/operacao-faroeste-pf-prende-3-pessoas-por-suspeita-de-corrupcao-na-bahia.htm?cmpid=copiaecola 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-09/crise-no-ministerio-do-turismo-expoe-empenho-do-governo-bolsonaro-na-eleicao-da-camara.html 
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/12/12/demora-da-vacina-e-maior-erro-politico-de-bolsonaro-diz-maia.htm?cmpid=copiaecola 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55276249 
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-13/alemanha-fechara-comercios-e-prolongara-ferias-escolares-para-deter-disseminacao-do-coronavirus.html 


Sociedade 

Assassinatos de crianças no Rio de Janeiro

escancaram lentidão da Justiça nos casos de

violência policial

Restaurantes podem funcionar até as 22h, mas devem interromper venda de
bebidas alcoólicas às 20h, conforme anúncio da gestão de João Doria.

DC Comics anuncia que novo Batman dos quadrinhos

será negro
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Mães recorrem a creches informais e vivem ‘pesadelo

logístico’ para conciliar filhos e trabalho na pandemia

No sistema judicial, inquéritos que duram dois anos e meio são vistos como “rápidos”. Para
especialistas, pressão de familiares, sociedade e mídia é fundamental para que casos

caminhem.

Fonte: carta capital

Fonte: folha 

Fonte: el país

Fonte: yahoo

A partir de janeiro, o mundo dos quadrinhos terá, oficialmente, um Batman negro. Batizado
de Tim Fox, o personagem vai estrelar a série "Future state: The next Batman", escrita por

John Ridley — roteirista do filme "12 anos de escravidão".

Covid-19: São Paulo reduz horário de bares e aumenta o de

shoppings

Em São Paulo, sem ter onde deixar as crianças desde março, muitas famílias recorrem a ‘mães
crecheiras’, que às vezes cuidam de 25 crianças em suas casas. Mulheres são as mais
sobrecarregadas e participação feminina no mercado cai ao nível dos anos noventa.

Fonte: el país

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/covid-19-sao-paulo-reduz-horario-de-bares-e-aumenta-o-de-shoppings/ 
https://br.noticias.yahoo.com/dc-comics-anuncia-que-novo-132415020.html 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-13/maes-recorrem-a-creches-informais-e-vivem-pesadelo-logistico-para-cuidar-dos-filhos-na-pandemia-em-sao-paulo.html 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-12-09/assassinatos-de-criancas-no-rio-de-janeiro-escancaram-lentidao-da-justica-nos-casos-de-violencia-policial.html 


Saúde 

Instituto Butantan adia envio de resultados da CoronaVac à

Anvisa

Lotadas e sem máscaras, festas clandestinas

driblam a fiscalização

Previsão inicial era de que documentos fossem entregues à Agência até dia 15 de
dezembro. Dados sobre eficácia da vacina e demais informações a respeito dos testes

feitos no Brasil devem ser enviado no dia 23.

Operação deve custar R$ 20 bilhões e só foi detonada após anúncio de campanha
paulista.
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Última cidade sem Covid-19 do Brasil, Cedro do Abaeté

registra dois casos da doença

Após 9 meses de pandemia, governo muda plano e agora

prevê vacinar toda a população

Fonte: folha

Fonte: uol

Fonte: g1

Fonte: g1

Com as confirmações na cidade mineira, doença alcança todos os 5.570 municípios brasileiros. País
tem média móvel de casos acima de 40 mil há 11 dias seguidos.

Organizadores de festas clandestinas têm driblado a fiscalização das autoridades de saúde e de
segurança graças às redes sociais e estruturas cada vez mais elaboradas para manter secreto o

local do evento.

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/12/apos-9-meses-de-pandemia-governo-muda-plano-e-agora-preve-vacinar-toda-a-populacao.shtml 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/14/instituto-butantan-adia-envio-de-resultados-da-coronavac-a-anvisa.ghtml 
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/12/13/minas-gerais-confirma-dois-casos-de-covid-19-em-cedro-do-abaete-ultima-cidade-a-registrar-a-doenca-no-pais.ghtml 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/12/14/lotadas-festas-clandestinas-driblam-a-fiscalizacao.htm?cmpid=copiaecola 


Economia e meio ambiente 

Reino Unido vai parar de financiar

projetos de petróleo, gás e carvão pelo

mundo

A crise decorrente da pandemia do coronavírus fez a
economia fugir de todas as previsões feitas para este

ano. Veja, em dez gráficos, o que se esperava para
alguns indicadores e como eles se comportaram.

Brasil terá Natal com menos importados em mais de

uma década

Fonte: g1
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Brasil fica fora de evento da ONU que reúne países que anunciaram

metas ambiciosas para redução de gases de efeito estufa

Anfitrião de uma importante cúpula global sobre o
clima, o governo do Reino Unido anunciou neste

sábado que vai parar de apoiar diretamente projetos de
combustíveis fósseis no exterior.

O ano que escapou a todas as

previsões: veja o que se esperava

para a economia em 2020 - e o que

de fato aconteceu

Alertas de desmatamento na

Amazônia diminuem em novembro,

apontam dados do Inpe

Maior parte da área desmatada da floresta em
novembro foi no Pará. Amazônia Legal teve uma área

de 310,35 km² sob alerta de desmatamento.

Fonte: g1

Pequenas indústrias apontam falta

de matéria-prima, atrasos e preços

em alta

Segundo pesquisa, 41% das micro e pequenas
empresas do setor perderam clientes na crise.

Fonte: g1

No lugar do bacalhau português ou norueguês, as brasileiríssimas merluza e tilápia. Cerejas,
pêssegos, ameixas e figos importados dão lugar a similares nacionais ou a uvas, maçãs e peras.

Fonte: uol

Negativa sinaliza que novas metas de Ricardo Salles para o Acordo de Paris ficaram
abaixo das expectativas. Ambição anunciada esta semana indica que país poderá poluir

400 milhões de toneladas a mais do que o que estava previsto para até 2030.

Fonte: bbc

Fonte: folha

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/12/10/brasil-fica-fora-de-evento-da-onu-que-reune-paises-que-anunciaram-metas-ambiciosas-para-reducao-de-gases-de-efeito-estufa.ghtml 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55288358 
https://g1.globo.com/natureza/amazonia/noticia/2020/12/11/alertas-de-desmatamento-na-amazonia-diminuem-em-novembro-apontam-dados-do-inpe.ghtml 
https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2020/12/12/brasil-tera-natal-com-menos-importados-mais-de-uma-decada.htm?cmpid=copiaecola 
https://g1.globo.com/retrospectiva/2020/noticia/2020/12/14/o-ano-que-escapou-a-todas-as-previsoes-veja-que-se-esperava-para-a-economia-em-2020-e-o-que-de-fato-aconteceu.ghtml 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/12/pequenas-industrias-apontam-falta-de-materia-prima-atrasos-e-precos-em-alta.shtml 

