
Relatório pandemia

Brasil

Novos casos na semana: 176,2k

Óbitos na semana: 4014

Média diária de óbitos: 573
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Doria anuncia fase verde da quarentena para
76% da população de SP, incluindo capital

Estágio permite quase todas as atividades e reabertura de cinemas e teatros com
ocupação reduzida.

, 

Fonte: uol

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://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/10/bolsonaro-diz-que-lava-jato-acabou-porque-governo-nao-tem-mais-corrupcao.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/10/doria-anunciara-70-do-estado-de-sp-na-fase-verde-da-quarentena-incluindo-capital.shtml 


Política e internacional 

Foco de Bolsonaro, apoio à

educação básica e profissional

sofre esvaziamento no MEC

Fux "desacredita STF" e age

como justiceiro, diz Marco

Aurélio Mello

Cortes no orçamento deste ano e previsão
menor para 2021 atingem com mais força

ensino básico e o técnico.

Usando a descriminalização do aborto como argumento, o presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) voltou a fazer críticas à eleição de Alberto Fernández e Cristina Kirchner,

presidente e vice-presidente da Argentina.

Bolsonaro cita aborto ao criticar volta da esquerda na

Argentina: 'Merecem'

Fonte: uolFonte: folha

Diurna | 08

Nova pesquisa mostra Biden com

54% das intenções de voto e Trump

com 42%

Fonte: uol

A pouco mais de três semanas das eleições
presidenciais americanas, o democrata Joe

Biden segue à frente do republicano Donald
Trump nas pesquisas.

Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no

governo, diz Bolsonaro

Presidente tem sido criticado, inclusive por ex-aliados, por tomar decisões que
contrariam os defensores da operação.

Fonte: el país

Ao derrubar liminar que dava liberdade ao
traficante do PCC André do Rap, o presidente do

STF, Luiz Fux, "desacredita" a Corte e tenta
agradar a população em "busca desenfreada por

justiçamento".

Fonte: folha

Berlim vira ‘ímã’ para dissidentes

pós-soviéticos

Destacadas figuras da Rússia e de Belarus
procuram refúgio e apoio na Alemanha,
enquanto cresce a tensão entre Berlim e

Moscou.

Fonte: globo

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/10/bolsonaro-diz-que-lava-jato-acabou-porque-governo-nao-tem-mais-corrupcao.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/10/08/bolsonaro-usa-aborto-ao-criticar-volta-da-esquerda-na-argentina-merecem.htm?cmpid=copiaecola 
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/10/foco-de-bolsonaro-apoio-a-educacao-basica-e-profissional-sofre-esvaziamento-no-mec.shtml 
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/10/11/andre-do-rap-marco-aurelio-mello-stf-pcc-traficante-liminar-luiz-fux.htm?cmpid=copiaecola 
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/10/11/nova-pesquisa-mostra-biden-com-54-pontos-percentuais-das-intenes-de-voto-e-trump-com-42.ghtml 
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-11/berlim-vira-ima-para-dissidentes-pos-sovieticos.html 


Sociedade 

MP-SP pede revogação da Política Nacional de

Educação Especial

Política do governo Bolsonaro é vista como uma das justificativas para o aumento.
O número, porém, ainda é baixo dentro dos partidos.

Nobel de Química premia dupla de mulheres por método

para edição do genoma

Diurna | 08

Senado aprova projeto que institui canal contra maus-

tratos a idosos

O Ministério Público do Estado de São Paulo lançou uma campanha em suas redes
sociais nesta sexta-feira 9 pedindo a revogação da Nova Política Nacional de Educação

Especial, instituído pelo governo federal por meio de decreto.

Fonte: o globo

Fonte: folha 

Fonte: carta capital

Fonte: uol

A francesa Emmanuelle Charpentier e a americana Jennifer A. Doudna são as
vencedoras do Prêmio Nobel de Química de 2020 pelo desenvolvimento do Crispr,

sistema de edição genética.

Número de candidatos indígenas aumenta quase 30%

nas eleições 2020

O Senado aprovou nesta quarta-feira 7 o projeto de lei (PL) que institui o SOS: Maus-Tratos
contra Idosos. Trata-se de um serviço exclusivo para receber, por telefone, fax ou e-mail,

denúncias ou suspeitas de maus-tratos a idosos. A matéria segue para análise da Câmara dos
Deputados.

Fonte: carta capital

https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2020/numero-de-candidatos-indigenas-aumenta-quase-30-nas-eleicoes-2020-24681388 
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/10/07/nobel-de-quimica-premia-dupla-de-mulheres-por-metodo-para-edicao-do-genoma.htm?cmpid=copiaecola 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/senado-aprova-projeto-que-institui-canal-contra-maus-tratos-a-idosos/ 
https://www.cartacapital.com.br/educacao/mpsp-pede-revogacao-da-politica-nacional-de-educacao-especial-criada-por-bolsonaro/ 


Saúde 

Onda de casos de covid-19 em Manaus coloca em

xeque a sonhada imunidade de rebanho

Coronavírus pode sobreviver até 28 dias em

algumas superfícies, aponta estudo

Aumento das infecções na capital amazonense lança dúvidas sobre o estudo que
apontou, em setembro, que a cidade foi a primeira do mundo a conter o

coronavírus sem fazer nada, mas ao custo de muitas vidas

De acordo com levantamento diário feito pela pasta, o Brasil tem 5.082.637 casos
confirmados da doença e 150.198 mortes registradas. Os casos recuperados somam

4.453.722.

Diurna | 08

Estudo britânico testa vacina da tuberculose contra a covid-

19

Brasil registra mais de 5 milhões casos de covid-19 e 150

mil mortes

Fonte: uol

Fonte: carta capital

Fonte: el país

Fonte: exame

Profissionais de atendimento da saúde do Reino Unido receberão testes com a
vacina BCG, usada contra a tuberculose.

O coronavírus que causa a Covid-19 pode sobreviver em superfícies como notas de
dinheiro ou telefones celulares por até 28 dias em baixas temperaturas e no escuro,

de acordo com um estudo da Agência Nacional de Ciências da Austrália.

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2020/10/10/brasil-registra-mais-de-5-milhoes-casos-de-covid-19-e-150-mil-mortes.htm?cmpid=copiaecola 
https://exame.com/ciencia/estudo-britanico-testa-vacina-da-tuberculose-contra-a-covid-19/ 
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-12/onda-de-casos-de-covid-19-em-manaus-coloca-em-xeque-a-sonhada-imunidade-de-rebanho.html 
https://www.cartacapital.com.br/saude/coronavirus-pode-sobreviver-ate-28-dias-em-algumas-superficies-aponta-estudo/ 


Fonte: g1

Economia e meio ambiente 

Mudança climática é principal

responsável pela duplicação das

catástrofes naturais, diz ONU

No início de outubro a semeadura
estava em 1,6%. No mesmo período da
safra passada, o percentual de plantio

atingia 11,1%.

Coronavírus põe fim a mais de 20 anos de redução

contínua da pobreza extrema no mundo

Fonte: g1

Diurna | 08

Onda de calor continua e Inmet alerta para risco de morte

em parte do Brasil

Inundações e tempestades foram as catástrofes
mais frequentes nas últimas duas décadas.

Plantio de soja do Brasil tem

maior atraso em 10 anos

Como a maior floresta do planeta

está morrendo

A poluição escurece a atmosfera do Ártico
com uma névoa que está matando as

árvores do norte.

Fonte: el país

Privatização dos Correios:

projeto de lei será sancionado

já nesta terça

Texto que determina a quebra de monópolio da
estatal já está pronto e deve ser assinado no dia
13 pelo ministro Fábio Faria, das Comunicações.

Fonte: exame

Convergência entre a pandemia e a mudança climática afasta a promessa de
erradicação desse problema social até 2030, segundo o Banco Mundial.

Fonte: el país

Instituto diz que calor com risco de hipertermia deve se estender até sexta-feira (9) em
algumas regiões. Temperaturas estão 5ºC acima da média em partes do Centro-Oeste,

Sudeste e Tocantins.

Fonte: exame

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/10/06/onda-de-calor-continua-e-inmet-alerta-para-risco-de-morte-em-parte-do-brasil.ghtml 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/10/12/mudanca-climatica-e-principal-responsavel-pela-duplicacao-das-catastrofes-naturais-diz-onu.ghtml 
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-10-07/como-a-maior-floresta-do-planeta-esta-morrendo.html 
https://brasil.elpais.com/economia/2020-10-08/virus-poe-fim-a-mais-de-20-anos-de-reducao-continua-da-pobreza-extrema-no-mundo.html 
https://exame.com/economia/plantio-de-soja-do-brasil-tem-maior-atraso-em-10-anos/ 
https://exame.com/brasil/privatizacao-dos-correios-projeto-de-lei-sera-sancionado-ja-nesta-terca/ 

