
Relatório pandemia

Brasil

Novos casos na semana: 197,820

Óbitos na semana: 5774

Média diária de óbitos: 824
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Incêndios no Pantanal: governo federal
reconhece situação de emergência em MS
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.
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Fonte: g1

https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/09/14/incendios-no-pantanal-governo-federal-reconhece-situacao-de-emergencia-em-ms.ghtml 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/09/14/incendios-no-pantanal-governo-federal-reconhece-situacao-de-emergencia-em-ms.ghtml 
https://veja.abril.com.br/economia/inflacao-o-que-a-historia-tem-a-ensinar-para-bolsonaro/
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html


Política e internacional 

Fux toma posse e promete união

do STF contra ataques à

democracia

Eduardo Paes é denunciado pelo

MP-RJ e se torna réu por corrupção

Ao tomar posse como presidente do STF
(Supremo Tribunal Federal), o ministro Luiz

Fux afirmou que o tribunal permanecerá
unido para repudiar eventuais ataques

à democracia.

De acordo com ministro do STF, depoimento por escrito só é garantido a
chefe de poder que seja testemunha ou vítima em processo, não investigado,

como é o caso do presidente.

Celso de Mello manda Bolsonaro depor presencialmente

sobre suposta interferência na PF

Fonte: r7Fonte: uol
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Começam negociações históricas

de paz sobre o Afeganistão

Fonte: g1

Governo afegão e UE pediram um
'cessar-fogo humanitário' imediato,

mas governo americano garantiu
que trégua será consequência das

conversas

Bolsonaro decide tornar general Pazuello ministro

efetivo da Saúde

Em meio à pandemia, o general ficou como interino por mais de trê

Fonte: veja

Ex-prefeito vai responder também por
falsidade ideológica e lavagem de

dinheiro. Defesa afirma que não teve
acesso aos termos da acusação

Fonte: uol

Onda de incêndios coloca a mudança

climática na campanha dos EUA

As imagens da Costa Oeste ardendo em
chamas devolvem ao primeiro plano um

dos grandes temas sepultados pela
pandemia. Oregon e Califórnia buscam

vítimas fatais sob as cinzas

Fonte: el país

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/09/bolsonaro-decide-tornar-pazuello-ministro-definitivo-da-saude.shtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/09/11/celso-de-mello-determina-depoimento-presencial-de-bolsonaro-sobre-suposta-interferencia-na-pf.ghtml
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/09/10/fux-toma-posse-na-presidencia-do-stf.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/eduardo-paes-e-denunciado-pelo-mp-rj-e-se-torna-reu-por-corrupcao-08092020
https://veja.abril.com.br/mundo/comecam-negociacoes-historicas-de-paz-sobre-o-afeganistao/ 
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-13/onda-de-incendios-coloca-a-mudanca-climatica-na-campanha-dos-eua.html


Sociedade 

Brasil tem maior queda em média de casos de Covid

registrados desde o início da pandemia

Números do FGV Social mostram queda da renda do trabalho no
Brasil. Parcelas mais pobres da população foram as mais afetadas

Ana Paula Valadão culpa homens gays por aids

e polemiza em vídeo viral

Diurna | 04

Reserva de recursos para candidatos negros valerá já

em 2020, decide Lewandowski

TSE havia determinado que divisão proporcional de recursos e propaganda
entre negros e brancos só valeria a partir de 2022. PSOL pediu ao STF

aplicação imediata, e ministro concedeu.

País tem 129.575 óbitos registrados e 4.239.763 diagnósticos de Covid-19, segundo
levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Tendência recorde de queda em

novos infectados é de 29%.

Fonte: nexo

Fonte: folha 

Fonte: G1 

Acabou a pandemia? 

Fonte: folha

Ana Paula Valadão foi parar entre os assuntos mais comentados do Brasil hoje depois
que um vídeo do Congresso Diante do Trono de 2016 em que ela faz declarações

consideradas homofóbicas viralizou no Twitter.

O aumento na desigualdade de renda do trabalho na

pandemia

Fonte: G1 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/09/13/O-aumento-na-desigualdade-de-renda-do-trabalho-na-pandemia
https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2020/09/12/ana-paula-valadao-culpa-homens-gays-por-aids-e-polemiza-em-programa-de-tv.htm
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/noticia/2020/09/10/lewandowski-determina-aplicacao-imediata-de-incentivos-a-candidaturas-de-negros-nas-eleicoes.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/09/10/casos-e-mortes-por-coronavirus-no-brasil-em-10-de-setembro-segundo-consorcio-de-veiculos-de-imprensa.ghtml 


Saúde 

Fábrica do Butantan que fará vacina contra

covid-19 fica pronta em um ano

Bahia anuncia acordo para adquirir 50 milhões de

doses de vacina russa

Apesar do prazo de 12 meses para a construção, São Paulo vai
receber 46 milhões de doses importadas, em dezembro de 2020

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou hoje que o estado assinou um
acordo para adquirir 50 milhões de doses da vacina contra covid-19 Sputnik V,

desenvolvida pela Rússia e atualmente na fase 3 de testes.

Universidade interrompeu as provas no domingo passado, após detectar uma
inflamação suspeita da medula espinhal de uma voluntária do Reino Unido

Diurna | 04

Vacina contra a tuberculose pode estar relacionada

à redução de mortalidade por Covid-19, diz estudo

Pesquisa sugere que pacientes que tomaram a vacina BCG tiveram
alguma forma de imunidade cruzada para o coronavírus; estudos são

preliminares e ainda têm que ser ampliados.

Oxford retoma testes da sua vacina após analisar

o problema de saúde de uma mulher vacinada

Fonte: el país

Fonte: uol

Fonte: exame

Fonte: g1

https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-09-12/oxford-retoma-testes-da-sua-vacina-apos-analisar-o-problema-de-saude-de-uma-mulher-vacinada.html 
https://exame.com/brasil/fabrica-do-butantan-que-fara-vacina-contra-covid-19-fica-pronta-em-um-ano/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/11/vacina-contra-a-tuberculose-pode-estar-relacionada-a-reducao-de-mortalidade-por-covid-19-diz-estudo.ghtml 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/09/11/bahia-anuncia-acordo-para-compra-de-50-milhoes-de-doses-de-vacina-russa.htm?cmpid=copiaecola


Economia e meio ambiente 

A Amazônia degradada já é maior

que a desmatada

João Sanzovo Neto diz que problema
está relacionado a maior demanda e

menor oferta. Governo cobrou
explicação de comércio e produtores;

arroz já subiu 19,2% desde janeiro.

Mourão e Salles contestam críticas a queimadas na

Amazônia com vídeo de animal da Mata Atlântica

Fonte: g1
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Ajude o Pantanal: conheça instituições que trabalham para

manter a vida do bioma

A área de selva alterada por extração de
madeira ou fogo superou a desmatada nas

últimas décadas.

Supermercados não são 'vilões' na

alta do arroz, diz associação após

reunião com Bolsonaro

Fonte: el país

Formação de ciclone-bomba

provoca ventania no Sul e

Sudeste
Evento acontece mais afastado do continente e,
portanto, deve ter intensidade menor do que o

ciclone-bomba ocorrido julho

Fonte: exame

Mudança em programas

sociais pode reduzir pobreza

em 24% sem gasto extra

Programa conseguiria alcançar 95% das
famílias vulneráveis atualmente fora da

estrutura de proteção social, dizem os
economistas em estudo.

Fonte: ExameFonte: g1 

Vídeo, produzido por pecuaristas do Pará, mostra mico-leão-dourado,
que não vive na região amazônica. Mourão disse que material faz

'integração Amazônia-Mata Atlântica'.
Fonte: g1

O Fantástico mostrou como anda a
situação das queimadas que estão
destruindo a região do Pantanal há
algumas semanas. Veja como ajudar a
mudar o rumo desta tragédia ambiental.

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/08/09/ajude-o-pantanal-conheca-instituicoes-que-trabalham-para-manter-a-vida-do-bioma.ghtml?utm_source=push&utm_medium=app&utm_campaign=pushg1
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-09-10/a-amazonia-degradada-ja-e-maior-que-a-desmatada.html
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/09/formacao-de-ciclone-bomba-provoca-ventania-no-sul-e-sudeste.shtml 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/09/10/mourao-e-salles-compartilham-video-com-animal-da-mata-atlantica-para-rebater-criticas-sobre-queimadas-na-amazonia.ghtml 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/09/apos-reuniao-com-bolsonaro-associacao-de-supermercados-diz-que-nao-ha-prazo-para-queda-no-preco-do-arroz.ghtml?utm_source=push&utm_medium=app&utm_campaign=pushg1 
https://exame.com/economia/mudanca-em-programas-sociais-pode-reduzir-pobreza-em-24-sem-gasto-extra/ 

