
Relatório pandemia

Brasil

Novos casos na semana: 187,4k

Óbitos na semana: 4786

Média diária de óbitos: 683
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Um milhão de vidas perdidas para a covid-19
Em plena transformação e diante de uma crise econômica e política,

o mundo atinge o número simbólico sem perspectivas de um
final próximo da pandemia do novo coronavírus, mas com novas
defesas diante da segunda onda e com esperança nas primeiras

vacinas contra a covid-19

, 

Fonte: el país

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/internacional/2020-09-27/um-milhao-de-mortos.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-27/um-milhao-de-mortos.html
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/09/22/em-video-gravado-bolsonaro-faz-discurso-na-abertura-da-assembleia-da-onu.ghtml


Política e internacional 

Debate sobre cristofobia é estratégico

para candidaturas ultraconservadoras,

avalia pesquisador

Por que o ‘novo normal’ fracassou

na Espanha

Ao citar termo na ONU, Bolsonaro adianta
estratégia eleitoreira, aponta teólogo Ronilso

Pacheco; religiões de matriz africana sofrem mais
perseguição, mas não foram mencionadas pelo

presidente

A filha e o genro do candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Republicanos, Celso
Russomanno, respondem a pelo menos 18 processos na Justiça por uma prática descrita nas
ações como um "esquema da pirâmide", tipo de golpe em que pessoas investem dinheiro em

uma empresa em troca de lucros que não se realizam.

Filha de Russomanno e genro são acusados por esquema

de 'pirâmide'

Fonte: el paísFonte: el país
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Em meio à pandemia, a economia

chinesa é a vencedora no jogo do

tabuleiro econômico mundial

Fonte: uol

País oriental é a única grande economia que
crescerá este ano, apesar de ser o epicentro
do vírus, e seu Governo prepara um novo

plano quinquenal para estimular o consumo
interno.

Por 69 a 0, Alerj aprova continuidade do impeachment de

Witzel e autoriza processo por crime de responsabilidade

Caso agora vai para um Tribunal Misto, formado por desembargadores e deputados
que ainda serão escolhidos. Conclusão do processo pode durar meses. Em defesa por

videoconferência, governador fez discurso inflamado e se disse injustiçado.

Fonte: exame

Especialistas apontam falta de recursos,
falhas de planejamento e excesso de

confiança como motivos para o país não ter
sido capaz de conter a covid-19 após o fim do

confinamento.

Fonte: G1

Azerbaijão e Armênia decretam lei

marcial após confronto na fronteira

Atos violentos no Cáucaso já são
considerados os piores dos últimos quatro

anos e reacendem preocupação com a
estabilidade da região.

Fonte: el país

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/09/23/alerj-aprova-continuidade-do-impeachment-de-witzel-e-autoriza-processo-por-crime-de-responsabilidade.ghtml 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/09/26/filha-de-russomanno-e-genro-sao-acusados-por-esquema-de-piramide.htm?cmpid=copiaecola 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-28/debate-sobre-cristofobia-e-estrategico-para-candidaturas-ultraconservadoras-avalia-pesquisador.html 
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-28/por-que-o-novo-normal-fracassou-na-espanha.html 
https://brasil.elpais.com/economia/2020-09-27/em-meio-a-pandemia-a-economia-chinesa-e-a-vencedora-no-jogo-do-tabuleiro-economico-mundial.html 
https://exame.com/mundo/azerbaijao-e-armenia-decretam-lei-marcial-apos-confronto-na-fronteira/ 


Sociedade 

Datafolha aponta que 75% dos eleitores de São

Paulo são a favor de manter as escolas fechadas

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, reconhece que a
pandemia do novo coronavírus acentuou a desigualdade

educacional no país. "Não é um problema do MEC, mas
um problema do Brasil".

PGR pede ao STF inquérito para apurar possível

homofobia de Milton Ribeiro.

Diurna | 06

Grupo de defesa dos direitos das mulheres protesta

em frente ao STF, em Brasília, contra a cultura do

estupro no Brasil, com ataques à ministra Damares

Alves

Mais da metade dos entrevistados pelo instituto acredita ainda que a reabertura das
escolas pode agravar muito a situação da pandemia.

Fonte: uol

Fonte: folha 

Fonte: o globo

Fonte: uol

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu ao STF (Supremo Tribunal
Federal) a abertura de inquérito para apurar eventual crime de preconceito contra

homossexuais por parte do ministro da Educação, Milton Ribeiro.

Volta às aulas no país e acesso à web não são temas do MEC, diz

ministro.

Fonte: o globo

https://educacao.uol.com.br/noticias/agencia-estado/2020/09/24/volta-as-aulas-no-pais-e-acesso-a-web-nao-sao-temas-do-mec-diz-ministro.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/09/26/pgr-pede-ao-stf-inquerito-para-apurar-possivel-homofobia-de-milton-ribeiro.htm
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/grupo-de-defesa-dos-direitos-das-mulheres-protesta-em-frente-ao-stf-em-brasilia-contra-cultura-do-estupro-no-brasil-com-ataques-ministra-damares-alves-24597749 
https://oglobo.globo.com/sociedade/datafolha-aponta-que-75-dos-eleitores-de-sao-paulo-sao-favor-de-manter-as-escolas-fechadas-24663282 


Saúde 

Quando a vacina chinesa contra

covid-19 ficará disponível no

Brasil?

ONU denuncia portaria do Ministério da Saúde sobre

aborto: “Viola padrões internacionais”

Norma prevê que, antes da aprovar interrupção da gravidez, equipe médica
informe gestante sobre a possibilidade de visualizar feto.

A candidata CoronaVac passou pela fase 3 de testes. Governador de São Paulo, João
Doria, afirmou que a eficácia foi de 98% e que o estado prevê aquisição de mais de 50

milhões de doses até fevereiro, além da transferência de tecnologia.

Diurna | 06

Cientista liga casos de dengue à imunidade para covid-19

Vacina chinesa contra covid-19 é segura e eficaz,

aponta estudo

Fonte: correiobraziliense

Fonte: carta capital

Fonte: exame

Fonte: uol

Um estudo que analisou a dinâmica da covid-19 no Brasil encontrou uma possível
correlação inversa entre infecções pelo novo coronavírus e casos confirmados de

dengue.

Vacina do laboratório Sinovac desenvolvida em
parceria com o governo João Doria (PSDB-SP) foi
aprovada para uso emergencial na China. Por que

não aqui?

https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2020/09/4877342-vacina-chinesa-contra-covid-19-e-segura-e-eficaz-aponta-estudo.html 
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/agencia-estado/2020/09/23/cientista-liga-casos-de-dengue-a-imunidade-para-covid-19.htm?cmpid=copiaecola 
https://exame.com/ciencia/quando-a-vacina-chinesa-contra-covid-19-ficara-disponivel-no-brasil/ 
https://www.cartacapital.com.br/politica/onu-denuncia-portaria-do-ministerio-da-saude-sobre-aborto-viola-padroes-internacionais/ 


Economia e meio ambiente 

Onça-pintada ferida em incêndios

no Pantanal é tratada com células-

tronco e se recupera

Estudo do BBVA Research alerta para as
consequências econômicas da pandemia

entre as famílias de maior
vulnerabilidade financeira.

Crise de governança ambiental pode intensificar fuga

de capital estrangeiro do Brasil

Fonte: g1

Diurna | 06

Bolsonaro diz na ONU que Brasil é 'vítima' de 'brutal

campanha de desinformação' sobre Amazônia e Pantanal

Veterinários ainda não sabem se
animal poderá retornar à vida

selvagem.

Quase 80% dos lares latino-

americanos não resistem a 3

meses sem renda

Fonte: g1

Ricardo Salles “passa a boiada” e

retira a proteção a manguezais e

restingas para promover turismo

Ministro articula revogação de restrições no Conselho
Nacional do Meio Ambiente, o Conama, para privilegiar

instalação de hotéis em detrimento de 1,6 milhão de ha de
áreas de preservação.

Fonte: el país

Mercado eleva projeção para

inflação este ano pela 7ª vez

Na semana passada, o BC reconheceu um
descolamento grande entre a inflação ao

produtor (IPA), mais alta, e ao consumidor
(IPCA).

Fonte: exameFonte: el país

Segundo economistas consultados pelo G1, investimentos caíram pois país
enfrenta instabilidade política, preocupação com futuro da situação fiscal e uma

crise de governança ambiental que impacta reputação no mercado.

Fonte: g1

.
Presidente afirmou também que floresta amazônica não pega fogo no

interior, só nas bordas, porque é úmida. Segundo ele, quem coloca fogo nos
arredores são o 'índio' e o 'caboclo'.

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/09/22/em-video-gravado-bolsonaro-faz-discurso-na-abertura-da-assembleia-da-onu.ghtml 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/09/23/onca-pintada-ferida-em-incendios-no-pantanal-e-tratada-com-celulas-tronco-e-se-recupera.ghtml 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-28/ricardo-salles-passa-a-boiada-e-retira-a-protecao-a-manguezais-e-restingas-para-promover-turismo.html 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/23/crise-de-governanca-ambiental-pode-intensificar-fuga-de-capital-estrangeiro-do-brasil.ghtml 
https://brasil.elpais.com/economia/2020-09-28/quase-80-dos-lares-latino-americanos-nao-resistem-a-3-meses-sem-renda.html 
https://exame.com/economia/mercado-eleva-projecao-para-inflacao-este-ano-pela-7a-vez/ 

