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Fonte: el país

Relatório pandemia

Brasil

Novos casos na semana: 201,43k

Óbitos na semana: 3386

Média diária de óbitos: 483,7
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Hospitais particulares de São Paulo têm aumento de
internações por covid-19 e dão alerta para segunda

onda
Unidades da rede pública ainda não mostram crescimento similar, o que pode

indicar que a doença está se espalhando em focos relacionados ao poder aquisitivo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-11/hospitais-particulares-de-sao-paulo-registram-aumento-de-internacoes-por-covid-19.html 


Política e internacional 

Fonte: el país

Descontente com Bolsonaro,

cúpula militar volta a se articular

em torno de Mourão

Brasil encara eleições mais

atípicas da história recente, com

temor de 2ª onda de covid-19 e

risco de abstenções

Vice-presidente, ministros e comandante do
Exército se queixam que se tornaram motivo de

chacota após declaração do presidente que
insinuava um conflito contra os EUA

Após insinuar que poderia usar militares contra os
Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro (sem

partido) declarou que o papel das Forças Armadas é
fora da política

Após fala sobre pólvora, Bolsonaro

diz que papel militar é fora da política

Fonte: el país
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Em discurso sem menção a Biden,

Trump diz que EUA não adotarão

lockdown

Fonte: uol

Em seu primeiro discurso após as projeções
de apuração apontarem vitória de Joe Biden

nas eleições americanas, o presidente
Donald Trump não fez nenhuma menção ao

democrata.

"País de maricas": Bolsonaro mistura homofobia e indecência, diz

imprensa internacional

As declarações recentes feitas pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro sobre a pandemia
de Covid-19 suscitaram reações na imprensa internacional.

Fonte: g1

Primeiro e segundo turno foram adiados em mais
de um mês devido à pandemia

Fonte: uol

Maioria dos candidatos a vereador e

prefeito apoiados por Bolsonaro não

se elege

10 entre 45 candidatos a vereadores são eleitos.
Na disputa pela prefeitura, 9 de 13 saíram
derrotados. Presidente manifestou apoio a

candidatos durante 'lives' na internet

Fonte: bbc

Presidente interino do Peru, Manuel

Merino renuncia após série de

protestos

O presidente interino do Peru, Manuel Merino,
renunciou ao cargo neste domingo (15), após uma
série de protestos violentos desde a destituição do

ex-presidente Martín Vizcarra, no último dia 9.

Fonte: cnn

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2020/11/11/com-pais-de-maricas-bolsonaro-mistura-homofobia-e-indecencia-diz-imprensa-internacional.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/11/13/apos-fala-sobre-polvora-bolsonaro-diz-que-papel-militar-e-fora-da-politica.htm?cmpid=copiaecola
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-14/brasil-encara-eleicoes-mais-atipicas-da-historia-recente-com-temor-de-2-onda-de-covid-19-e-risco-de-abstencoes.html 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-14/descontente-com-bolsonaro-cupula-militar-volta-a-se-articular-em-torno-de-mourao.html 
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/eleicao-em-numeros/noticia/2020/11/16/veja-o-desempenho-dos-candidatos-a-vereador-apoiados-por-bolsonaro.ghtml 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-54939142 
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/11/15/presidente-interino-do-peru-manuel-merino-renuncia-apos-dias-de-protestos 


Saúde 

Vacina contra covid-19: vida deve voltar ao normal no fim

de 2021, diz criador da vacina BioNTech/Pfizer com 90% de

eficácia

Moderna afirma que sua vacina é 94,5% eficaz,

segundo análise preliminar da fase 3

O impacto das vacinas contra a covid-19 vai crescer rapidamente no meio de 2021, e a
vida deve voltar ao normal até o próximo inverno no hemisfério norte, no fim do ano

que vem.

No primeiro dia de retomada dos testes clínicos da Coronavac em alguns centros do
estudo em São Paulo, o temor de que haveria queda no número de voluntários

interessados em participar não se confirmou.

Diurna | 13

Voluntário da CoronaVac morto tinha sedativos e álcool no

sangue, diz laudo

Coronavac: pausa nos testes não desmobiliza voluntários

em SP

Fonte: cnn

Fonte: g1

Fonte: bbc

Fonte: uol

Laudos do IML (Instituto Médico Legal) e do IC (Instituto de Criminalística) apontam
que o voluntário de 32 anos que participava das pesquisas da CoronaVac morreu por

consequência de uma intoxicação por agentes químicos.

Análise provisória incluiu 95 participantes que receberam placebo ou vacina. Os dados ainda
não foram publicados em revista científica.

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/11/14/coronavac-pausa-nos-testes-nao-desmobiliza-voluntarios-em-sp 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/11/12/laudo-do-iml-aponta-morte-de-voluntario-da-coronavac-por-intoxicacao.htm?cmpid=copiaecola 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-54953769 
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/11/16/moderna-afirma-que-sua-vacina-e-945percent-eficaz-segundo-analise-preliminar-da-fase-3.ghtml 


Sociedade 

Brasil vive novo apagão de dados da pandemia

Com energia limitada desde o apagão de 3 de novembro, Macapá tem onda de
protestos e apela para soluções improvisadas, enquanto 70% do Estado passa por

revezamento de luz.

TSE relata tentativa de derrubar sistema, mas ataque foi

neutralizado

Diurna | 13

AP: Justiça manda União pagar duas parcelas de auxílio a

atingidos por apagão

Pesquisadores alertam para cenário preocupante, com reversão de tendência de queda de
infecções.

Fonte: el país

Fonte: folha 

Fonte: carta capital

Fonte: isto é

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, relatou há pouco
que houve uma tentativa de ataque ao sistema que abriga as informações da Justiça Eleitoral,

mas que foi totalmente neutralizado.

Capital do Amapá vive dias medievais à luz de velas e com

água de poço colhida com balde

Decisão foi motivada por ação popular movida pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Fonte: carta capital

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-14/capital-do-amapa-vive-dias-medievais-a-luz-de-velas-e-com-agua-de-poco-colhida-com-balde.html 
https://istoe.com.br/tse-relata-tentativa-de-derrubar-sistema-mas-ataque-foi-neutralizado/ 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/ap-justica-manda-uniao-pagar-duas-parcelas-de-auxilio-a-atingidos-por-apagao/ 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/brasil-vive-novo-apagao-de-dados-da-pandemia/ 


Economia e meio ambiente 

Bolsonaro ameaça demitir quem

propuser expropriação de terras

como pena por crimes ambientais

A decisão judicial que obriga a União a conceder duas
parcelas de auxílio emergencial para as famílias

carentes de cidades afetadas pelo apagão no Amapá
pode fazer com que o governo tenha de desembolsar
cotas adicionais do benefício para cerca de 193 mil

pessoas.

China detecta coronavírus em carne congelada e

embalagens vindas do Brasil e outros países

Fonte: g1

Diurna | 13

Amazônia: ação no STF quer que governo execute

imediatamente plano de prevenção ao desmatamento

Proposta é do Conselho da Amazônia, presidido pelo
vice Hamilton Mourão.

193 mil podem receber auxílio

extra no Amapá

Terras indígenas de RO têm maior

número de queimadas em 10 anos;

alta nos focos é de 28% em relação a

2019
Entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2020,

foram 667 focos registrados pelo Inpe, enquanto
em todo ano passado houve 518 pontos de

chamas.
Fonte: g1

Brasil ganha fôlego de dois anos

para dívida atingir 100% do PIB, diz

IFI

Órgão do Senado projeta que patamar seria
alcançado em 2024, com trajetória ainda muito

preocupante e necessidade de forte ajuste
fiscal.

Fonte: isto é

A cidade chinesa de Jinan informou neste fim de semana que detectou a presença de
coronavírus em bife e tripas bovinas e nas embalagens destes produtos oriundos de

Brasil, Bolívia e Nova Zelândia, enquanto duas outras capitais de província detectaram
o vírus em embalagens de carne suína vindas da Argentina.

Fonte: uol

Em setembro, Amazônia registrou 964 km² sob alerta de desmatamento, segundo pior
resultado da série história. Queimadas na região já superam número registrado em todo o

ano de 2019.

Fonte: g1

Fonte: folha

https://g1.globo.com/ro/rondonia/natureza/amazonia/noticia/2020/11/14/terras-indigenas-de-ro-tem-maior-numero-de-queimadas-em-10-anos-alta-nos-focos-e-de-28percent-em-relacao-a-2019.ghtml 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/11/12/bolsonaro-critica-proposta-do-conselho-da-amazonia-sobre-expropriacao-de-terras-por-crimes-ambientais.ghtml 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/11/11/amazonia-acao-no-stf-quer-que-governo-execute-imediatamente-plano-de-prevencao-ao-desmatamento.ghtml 
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/11/15/china-detecta-coronavirus-em-carne-congelada-e-embalagens-vindas-do-brasil-e-outros-paises.htm?cmpid=copiaecola 
https://istoe.com.br/193-mil-podem-receber-auxilio-extra-no-amapa/ 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/brasil-ganha-folego-de-dois-anos-para-divida-atingir-100-do-pib-diz-ifi.shtml 

