
Relatório pandemia
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Novos casos na semana: 288,02k

Óbitos na semana: 4197

Média diária de óbitos: 599,57
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Doria diz que vacinação contra Covid-19 em SP
começa no dia 25 de janeiro; CoronaVac ainda não

está aprovada pela Anvisa

, 

Fonte: g1

Segundo cronograma divulgado nesta segunda (7), profissionais de saúde, quilombolas e indígenas serão
os primeiros a receber a dose. Vacina desenvolvida por laboratório chinês em parceria com o Butantan

está na terceira fase de teste, em que a eficácia precisa ser comprovada antes de ser liberada.

https://susanalitico.saude.gov.br/
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/07/doria-diz-que-vacinacao-contra-covid-19-em-sp-comeca-no-dia-25-de-janeiro-em-profissionais-de-saude-indigenas-e-quilombolas.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/07/doria-diz-que-vacinacao-contra-covid-19-em-sp-comeca-no-dia-25-de-janeiro-em-profissionais-de-saude-indigenas-e-quilombolas.ghtml
https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform


Política e internacional 

Governo de SP promete

imunização total, mas não detalha

fonte dos recursos

Bolsonaro avalia plano B para a Câmara,

diante das dificuldades de emplacar

líder do centrão

O governo de São Paulo garante que começará a vacinar
a população do estado contra a covid-19 a partir de

janeiro com recursos próprios caso o governo federal
não inclua a CoronaVac no plano nacional.

A PGE (Procuradoria-Geral Eleitoral) enviou hoje
manifestação ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pedindo a

reabertura de investigação sobre irregularidades na
campanha do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em

2018.

Procuradoria pede reabertura de

inquérito sobre chapa de Bolsonaro

em 2018

Fonte: uol

Diurna | 16

Venezuela: Coligação chavista sai

vitoriosa em eleições

parlamentares

Fonte: uol

Brasil, Canadá, Colômbia, Costa Rica e
Panamá ainda não reconheceram os

resultados de domingo.

Decisão do STF que barrou brecha para reeleição no Congresso

teve reviravolta após pressão pública

No Senado, a avaliação é a de que postura de Maia acabou por enterrar planos de Alcolumbre.

Fonte: carta capital

Mais do que eleger seu candidato, objetivo do presidente
é impedir que o grupo de Rodrigo Maia vença a disputa

legislativa

Fonte: uol

Projeto quer substituir Bolsa Família

por nova lei de ‘responsabilidade

social’

Senador Tasso Jereissati apresentou a proposta
ao líder do governo do Senado, Fernando

Bezerra.

Violência marca terceiro sábado de

protestos contra a lei de segurança na

França

Grupos de manifestantes incendeiam
carros, quebram vitrines e agridem a

polícia em Paris.

Fonte: el país

Fonte: uol

Fonte: carta capital

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/12/decisao-do-stf-que-barrou-brecha-para-reeleicao-no-congresso-teve-reviravolta-apos-pressao-publica.shtml 
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/12/02/pge-pede-reabertura-de-investigacao-sobre-campanha-de-bolsonaro-em-2018.htm?cmpid=copiaecola 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/12/bolsonaro-avalia-plano-b-para-a-camara-diante-das-dificuldades-de-emplacar-lider-do-centrao.shtml 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/12/06/governo-sp-custeamento-vacina.htm?cmpid=copiaecola 
https://www.cartacapital.com.br/politica/projeto-quer-substituir-bolsa-familia-por-nova-lei-de-responsabilidade-social/ 
https://www.cartacapital.com.br/mundo/venezuela-coligacao-chavista-sai-vitoriosa-em-eleicoes-parlamentares/ 
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-06/violencia-marca-terceiro-sabado-de-protestos-contra-a-lei-de-seguranca-na-franca.html 


Sociedade 

FIFA aprova mudanças para as jogadoras que

engravidarem

Polo chefiado por Celso Correia Batista concentra 13 de 14 mortes por coronavírus
no Xingu. O Ministério Público Federal apura o caso.

Macapá vai às urnas neste domingo, após apagão adiar

eleições municipais

Diurna | 16

Mural em homenagem a Senna ganha restauro e será

reinaugurado na semana que vem

Órgão estabelece em seu regulamento os direitos das jogadoras à licença-maternidade e a
retomar a atividade esportiva após dar à luz.

Fonte: carta capital

Fonte: folha 

Fonte: isto é

Fonte: uol

Após ter as eleições adiadas por um apagão que atingiu quase todo o estado no começo de
novembro, a capital Macapá vai hoje às urnas para eleger prefeito, vice-prefeito e os 23

vereadores de sua Câmara Municipal.

Caso com paciente, assédio e negligência: povos do Xingu

pedem saída de médico

Depois de um processo de restauração nos últimos meses, o grande mural em homenagem a
Ayrton Senna localizado na região central da cidade de São Paulo será reinaugurado na

semana que vem.

Fonte: el país

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/caso-com-paciente-assedio-e-negligencia-povos-do-xingu-pedem-saida-de-medico/ 
https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/12/06/macapa-vai-as-urnas-neste-domingo-apos-apagao-adiar-eleicoes-municipais.htm?cmpid=copiaecola 
https://istoe.com.br/mural-em-homenagem-a-senna-ganha-restauro-e-sera-reinaugurado-na-semana-que-vem/ 
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-12-05/fifa-aprova-mudancas-para-as-jogadoras-que-engravidarem.html 


Saúde 

Pfizer vende 60 milhões de doses da vacina contra Covid

na América Latina e pressão sobre Brasil cresce

Vacinas não significam ‘zero covid’, alerta OMS

Companhia já teria negociado cerca de 85% da produção de 2020 e 2021, considerando
compra extra que EUA podem fazer.

A Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e
Odontológicos (Abimo), que representa os fabricantes de seringas, alerta que o Brasil

está atrasado no planejamento de vacinação contra a Covid-19.
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Calendário da vacinação contra a Covid pelo mundo: veja

cronograma dos primeiros países a vacinarem

Indústria pede sete meses para produzir seringas de

vacinas no Brasil

Fonte: cnn

Fonte: isto é

Fonte: folha

Fonte: g1

Rússia já começou; Reino Unido tem planos de iniciar na semana que vem.

A distribuição das vacinas contra a covid-19 não eliminará a pandemia – advertiu a
Organização Mundial da Saúde (OMS), nesta sexta-feira (4).

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/12/02/industria-pede-sete-meses-para-produzir-seringas-de-vacinas-no-brasil 
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/12/05/calendario-da-vacinacao-contra-a-covid-pelo-mundo-veja-cronograma-dos-primeiros-paises-a-vacinarem.ghtml 
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/12/pfizer-vende-60-milhoes-de-doses-da-vacina-contra-covid-na-america-latina-e-pressao-sobre-brasil-cresce.shtml 
https://www.istoedinheiro.com.br/vacinas-nao-significam-zero-covid-alerta-oms/ 


Economia e meio ambiente 

Mudanças climáticas: 2020 será um dos

três anos mais quentes já registrados

Apesar da provável retomada da economia,
inflação, desemprego e juros dependem do

controle da pandemia e da situação fiscal do país,
e não devem sofrer grandes mudanças no início

de 2021.

Com fim do Auxílio Emergencial e piora fiscal, país lida

com incertezas para 2021

Fonte: g1
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As assustadoras tempestades de cinzas que põem em risco

moradores do Pantanal

A Terra continuou a registrar um aquecimento
significativo em 2020, de acordo com a Organização

Meteorológica Mundial (OMM).

Desemprego alto, juros baixos,

inflação contida: veja estimativas

para os indicadores econômicos em

2021

Pato ameaçado de extinção: a

descoberta de ovos que dá esperança

para ave rara no Brasil

Biólogos encontraram em Goiás nove ovos de pato-
mergulhão, uma das aves aquáticas mais raras e

ameaçadas do mundo. Atualmente, existem apenas
250 indivíduos da espécie no mundo, todos no Brasil.

Fonte: g1

Com privatização da CEB, setor

elétrico retoma agenda de venda de

estatais

Segundo CNI, fatia do mercado de distribuição de
energia elétrica sob controle privado chega a 78%.
Para 2021, estão previstos os leilões da CEA (AP),

CEEE-D e CEEE-GT (RS) e da Eletrobras.

Fonte: g1

Para 2021, as projeções dos analistas são de que o país deve colher algum crescimento, mas
ainda tímido. Muito do resultado esperado vai vir do chamado carrego estatístico - a herança

que o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) vai deixar para o ano que vem.

Fonte: g1

Comunidade ribeirinha sofre com duras consequências do pior período de incêndios
enfrentados na região nas últimas décadas.

Fonte: bbc

Fonte: g1

https://g1.globo.com/natureza/pantanal/noticia/2020/12/04/as-assustadoras-tempestades-de-cinzas-que-poem-em-risco-moradores-do-pantanal.ghtml 
https://www.bbc.com/portuguese/geral-55180955 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/12/03/pato-ameacado-de-extincao-a-descoberta-de-ovos-que-da-esperanca-para-ave-rara-no-brasil.ghtml 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/12/05/desemprego-alto-juros-baixos-inflacao-contida-veja-estimativas-para-os-indicadores-economicos-em-2021.ghtml 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/12/04/com-privatizacao-da-ceb-setor-eletrico-retoma-agenda-de-venda-de-estatais.ghtml 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/12/04/com-fim-do-auxilio-emergencial-e-piora-fiscal-pais-lida-com-incertezas-para-2021.ghtml 

