
Relatório pandemia

Brasil

Novos casos na semana: 181,78k

Óbitos na semana: 4616

Média diária de óbitos: 659
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Esculturas em gelo de Bolsonaro e Trump são
usadas em protesto de ONG na ONU

O Greenpeace levou nesta quarta-feira para a frente da sede da ONU, em Nova
York, duas esculturas em gelo representando os presidentes de Brasil e Estados

Unidos para protestar contra as políticas ambientais dos dois governantes.

, 

Fonte: uol

https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://brasil.elpais.com/cultura/2020-10-01/30-frases-inesqueciveis-da-mafalda-felipe-e-companhia.html 
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2020/10/01/esculturas-em-gelo-de-bolsonaro-e-trump-sao-usadas-em-protesto-de-ong-na-onu.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2020/10/01/esculturas-em-gelo-de-bolsonaro-e-trump-sao-usadas-em-protesto-de-ong-na-onu.htm?cmpid=copiaecola 


Política e internacional 

Programa de Michelle deu

dinheiro a ONG contra aborto, diz

jornal

Escolha de civil para dirigir o

INPE e monitorar queimadas

surpreende, mas não

tranquiliza cientistas

O programa Pátria Voluntária repassou
recursos para uma ONG que luta contra o

aborto, de acordo com o jornal O Globo.

Nome de desembargador apoiado pelo Centrão tem que ser aprovado pelo Senado.
Diante de críticas de aliados, o presidente provocou: “Vocês querem o Sergio Moro para o

Supremo?”

Bolsonaro anuncia Kássio Nunes para o STF, para crítica

de aliados que pediam alguém mais conservador

Fonte: el paísFonte: uol
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Inglaterra aplica multas de até R$

70.000 para quem furar

quarentena

Fonte: el país

País passa a considerar ilegal quebrar
isolamento após diagnóstico ou contato com
Covid-19; polícia diz que conta com delação

de vizinhos para aplicar regra.

Bolsonaro sanciona lei que aumenta pena por maus-tratos a

cães e gatos

O texto altera a lei de crimes ambientais, que prevê pena de três meses a um ano de
detenção e multa para crimes contra todos os animais.

Fonte: uol

.

Fonte: cnn

Chefe de gabinete contradiz

médicos: estado de Trump é 'muito

preocupante'

O presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump, ainda não está em um caminho

claro de recuperação da covid-19.

Fonte: veja

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/09/29/bolsonaro-sanciona-lei-que-aumenta-pena-por-maus-tratos-a-caes-e-gatos
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-01/bolsonaro-anuncia-kassio-nunes-para-vaga-no-stf-para-decepcao-de-base-que-esperava-perfil-conservador.html
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/10/02/programa-de-michelle-deu-dinheiro-a-ong-contra-aborto-diz-jornal.htm?cmpid=copiaecola 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-03/escolha-de-um-civil-para-o-inpe-surpreende-mas-nao-tranquiliza-cientistas-sobre-monitoramento-ambiental.html 
https://veja.abril.com.br/mundo/inglaterra-aplica-multas-de-ate-r-70-000-para-quem-furar-quarentena/ 
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/10/03/trump-saude-covid-19.htm?cmpid=copiaecola 


Sociedade 

MPF mobiliza Congresso para aumentar verbas

para indígenas e quilombolas em 2021

O célebre desenhista Quino morreu, mas
deixa como legado as mensagens e dúvidas

da menina inconformista

Desabamento de prateleiras em supermercado

deixa um morto e oito feridos em São Luís
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No Brasil, 77% das mulheres jovens já sofreram

assédio pelas redes sociais

Estudo aponta redução nos valores para essas comunidades no Orçamento do
próximo ano; ideia é suplementar valor com emendas parlamentares.

Fonte: el país

Fonte: folha 

Fonte: revistaforum

Fonte: G1

Acidente no supermercado Mix Mateus Atacarejo aconteceu na noite desta sexta-
feira (2). As buscas foram finalizadas na manhã deste sábado.

30 frases inesquecíveis da

Mafalda, Felipe e companhia

Índice é muito superior à média mundial, que é de 58%. O problema mais relatado
na pesquisa foi linguagem abusiva, seguido por "body shaming".

Fonte: revistaforum

https://brasil.elpais.com/cultura/2020-10-01/30-frases-inesqueciveis-da-mafalda-felipe-e-companhia.html 
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/10/03/desabamento-de-prateleiras-em-supermercado-deixa-um-morto-e-oito-feridos-em-sao-luis.ghtml 
https://revistaforum.com.br/mulher/no-brasil-77-das-mulheres-jovens-ja-sofreram-assedio-pelas-redes-sociais/ 
https://revistaforum.com.br/noticias/mpf-mobiliza-congresso-para-aumentar-verbas-para-indigenas-e-quilombolas-em-2021/ 


Saúde 

Serviços de saúde mental diminuíram durante

a pandemia, diz OMS

São Paulo tem plano de vacinação da covid-19 com

três grupos prioritários

De acordo com a previsão do governo de São Paulo, a imunização deve começar no
dia 15 de dezembro e concluída até março de 2021.

Imunização deverá ser testada no Brasil em fase 3. Resultados são referentes às fases 1
e 2, mas ainda parciais.
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Nobel de Medicina de 2020 vai para os cientistas

descobridores do vírus da hepatite C

Vacina da Johnson contra Covid-19 é segura e induziu

resposta imune, apontam resultados preliminares parciais

Fonte: g1

Fonte: exame

Fonte: cnn

Fonte: el país

Instituto Karolinska reconheceu o trabalho dos virologistas norte-americanos
Harvey J. Alter e Charles M. Rice e do britânico Michael Houghton por “ajudarem a

salvar milhões de vidas”.

https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/09/29/vacina-da-johnson-contra-covid-19-e-segura-e-induziu-resposta-imune-apontam-resultados-preliminares-parciais.ghtml 
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-10-05/nobel-de-medicina-de-2020-vai-para-os-cientistas-descobridores-do-virus-da-hepatite-c.html 
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/10/05/servicos-de-saude-mental-diminuiram-durante-a-pandemia-diz-oms  
https://exame.com/brasil/sao-paulo-tem-plano-de-vacinacao-da-covid-19-com-tres-grupos-prioritarios/ 


Fonte: galileu

Fonte: cnn

Economia e meio ambiente 

Cientistas criam "superenzima" que

come plástico PET em poucos dias

Após recuar no uso de precatórios, novo
plano pode ser extinguir desconto da

declaração simplificada do Imposto de
Renda, segundo a Folha de S.Paulo.

Justiça Federal do RJ suspende decisão do Conama

que tirou proteção de manguezais e restingas

Fonte: uol
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Desemprego no Brasil bate recorde e atinge 13,1 milhões de

pessoas

Usando engenharia genética, os pesquisadores
combinaram a PETase com uma segunda enzima

chamada MHETase. Juntas, elas devoram o
tereftalato de polietileno rapidamente

Governo quer fim do desconto de

20% no IR para o Renda Cidadã,

diz jornal

Meteoro 'superluminoso' cai no Rio

Grande do Sul; veja imagens

Um meteoro de grandes proporções
foi registrado na madrugada desta
quinta-feira (1º) no Rio Grande do

Sul.
Fonte: cnn

Brasil deve registrar recorde de

novos negócios em 2020, diz

Sebrae-SP

O superintendente do Sebrae de São Paulo,
Wilson Poit, afirmou à CNN que, apesar da crise

causada pela pandemia da Covid-19, o Brasil
deve ter recorde de abertura de novos negócios.

Fonte: exame

Liminar da 23ª Vara Federal Criminal do Rio foi pedida em ação popular. Juíza diz
que derrubadas de resoluções são 'evidente risco de danos irrecuperáveis ao meio

ambiente'.

Fonte: g1

.

Taxa de 13,8% é a
maior da série histó
rica da pesquisa do

IBGE, iniciada em 2012.

https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/10/05/brasil-deve-registrar-recorde-de-novos-negocios-em-2020-diz-sebrae-sp 
https://exame.com/economia/governo-estuda-fim-do-ir-simplificado-para-pagar-renda-cidada-diz-jornal/ 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/desemprego-no-brasil-bate-recorde-e-atinge-131-milhoes-de-pessoas.shtml 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/09/29/justica-federal-do-rj-suspende-decisao-do-conama-que-tirou-protecao-de-manguezais-e-restingas.ghtml 
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2020/09/cientistas-criam-superenzima-que-come-plastico-pet-em-poucos-dias.html 
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/10/01/meteoro-superluminoso-cai-no-rio-grande-do-sul-veja-imagens 

