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Novos casos na semana: 285401

Óbitos na semana: 6066

Média diária de óbitos: 866
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Manifestações contra o racismo se
intensificam após novo drama nos EUA

A morte na sexta-feira de Rayshard Brooks, de 27 anos, por um tiro da
polícia, ocorreu em meio a uma onda de protestos e distúrbios nos Esta

dos Unidos e em várias partes do mundo após a morte do afro-americano
George Floyd, em 25 de maio, vítima da brutalidade policial.

Fonte: isto é

, 

https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://istoe.com.br/manifestacoes-contra-o-racismo-se-intensificam-apos-novo-drama-nos-eua/
https://istoe.com.br/manifestacoes-contra-o-racismo-se-intensificam-apos-novo-drama-nos-eua/
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2020/08/28/chadwick-boseman-morre-apos-lutar-contra-cancer.ghtml?utm_source=push&utm_medium=app&utm_campaign=pushg1


Sociedade 
“Prefiro perder um ano a perder um filho”: o debate

sobre a volta às aulas presenciais em São Paulo

Cariocas ignoram restrição e lotam praias em

domingo ensolarado

.

Profissionais deverão perguntar se gestante quer ver ultrassom do feto;
interrupção da gravidez nesses casos é garantida por lei. Regras podem afastar

vítimas do atendimento, diz professora.

Governo muda regras e obriga médicos a avisar

polícia sobre pedidos de aborto por estupro
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Incêndio em hospital particular do DF faz pacientes

serem retirados às pressas

Fonte: G1 

Fogo no Hospital Santa Luzia começou por volta
das 10h deste sábado (29). Ninguém ficou ferido.

Estado planeja quarto ano no ensino médio para mitigar perdas. Alunos e
professores apontam precariedade na periferia enquanto sindicato da categoria

acena com greve em caso de reabertura
Fonte: el país

Fonte: folha 

Fonte: G1 

Acabou a pandemia? 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-27/prefiro-perder-um-ano-a-perder-um-filho-o-debate-sobre-a-volta-as-aulas-presenciais-em-sao-paulo.html
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2020/08/28/portaria-amplia-exigencias-a-medicos-que-atendam-mulheres-em-busca-de-aborto-por-estupro.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/08/29/hospital-pega-fogo-no-df-e-pacientes-sao-retirados-as-pressas.ghtml?utm_source=push&utm_medium=app&utm_campaign=pushg1
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/08/cariocas-ignoram-restricao-e-lotam-praias-em-domingo-ensolarado.shtml#:~:text=Os%20cariocas%20ignoraram%20as%20medidas,perman%C3%AAncia%20nas%20faixas%20de%20areia.&text=No%20dia%2010%20de%20agosto,para%20evitar%20aglomera%C3%A7%C3%B5es%20na%20pandemia.


Política e internacional 

Flordelis é afastada da

bancada evangélica na

Câmara

EUA: Atirador de 17 anos é

preso suspeito de matar

manifestantes

Deputada pede à bancada feminina
'pelo amor de Deus' para não ser

cassada.

PF investiga a primeira-dama e o presidente da Alerj. Investigação
apura supostos desvios nos contratos emergenciais para a Covid-19.

Defesa de Witzel se diz surpresa e que tomará 'medidas cabíveis'.

STJ afasta Witzel do cargo por suspeitas de

irregularidades na saúde; vice é alvo de buscas

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram
o atirador com uma arma de cano longo, que

parece um fuzil, andando na região dos
protestos

Fonte: ExameFonte: ig
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Fúria contra o racismo ressurge nos EUA com

manifestações e boicotes no esporte

Fonte: isto é

Fonte: G1

O caso de Jacob Blake, um cidadão negro alvejado por sete tiros à queima-roupa
por um policial branco, reacendeu a fúria contra o racismo nos Estados Unidos,

com novos protestos na noite de quarta-feira (26) e um boicote dos jogadores
da NBA

1° voo de Israel aos Emirados Árabes leva

delegações para selar acordo de paz

O primeiro voo de Israel aos Emirados Árabes Unidos (EAU) decolou nesta segunda-feira
(31) de Tel-Aviv, levando delegações israelenses e norte-americanas para participar de

conversas para selar o acordo de normalização da relação entre os dois países, que contou
com a ajuda dos Estados Unidos.

Fonte: cnn brasil

https://istoe.com.br/furia-contra-o-racismo-ressurge-nos-eua-com-manifestacoes-e-boicotes-no-esporte/
https://www.google.com/amp/s/g1.globo.com/google/amp/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/08/28/pf-cumpre-mandados-no-rj-nesta-sexta-feira.ghtml
https://ultimosegundo.ig.com.br/policia/2020-08-28/flordelis-e-afastada-da-bancada-evangelica-na-camara.html
https://www.google.com/amp/s/exame.com/mundo/eua-supremacista-de-17-anos-e-preso-por-matar-manifestantes-antirracistas/amp/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/08/31/1-voo-de-israel-aos-emirados-arabes-leva-delegacoes-para-selar-acordo-de-paz


Saúde 

Mais de 4.000 pessoas com covid-19

morreram à espera por um leito de UTI

em seis Estados brasileiros

Buscando "vacina brasileira",

pesquisa da UFRJ replica

proteína do coronavírus

Dados levantados pelo EL PAÍS mostram como a pressão no SUS
alijou pacientes no Rio, Minas, Espírito Santo, Rio Grande do

Norte, Bahia e Maranhão durante a crise sanitária.

Chave para o Sars-CoV-2 infectar o ser
humano, a proteína S já é usada em testes

de diagnóstico e no soro hiperimune de
cavalos contra a Covid-19.

Liderada pelo pesquisador que identificou a primeira SARS, a equipe utilizou
análises genômicas para mostrar que a imunidade poderia ser efêmera em

alguns casos.

Fonte: el país
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Taxa de contágio da covid-19

volta a subir após semana de

queda no Brasil
Cálculo feito pelo Imperial College London

estima que novo coronavírus fará 7.220 novas
vítimas nesta semana.

Cientistas de Hong Kong relatam primeiro caso de

reinfecção por diferente cepa do coronavírus

Fonte: Exame

Fonte: el país

Fonte: ig

OMS anuncia erradicação da

poliomielite na África

proteína do coronavírus
O anúncio oficial, por videoconferência,
reuniu o diretor-geral da OMS, o etíope

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a diretora da
organização para a África, Matshidiso Moeti.

Fonte: G1 

https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-08-24/cientistas-de-hong-kong-relatam-primeiro-caso-de-reinfeccao-por-diferente-cepa-do-coronavirus.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-26/mais-de-4000-pessoas-com-covid-19-morreram-a-espera-por-um-leito-de-uti-em-seis-estados-brasileiros.html
https://exame.com/ciencia/taxa-de-contagio-da-covid-19-volta-a-subir-apos-semana-de-queda-no-brasil/
https://saude.ig.com.br/2020-08-30/buscando-vacina-brasileira-pesquisa-da-ufrj-replica-proteina-do-coronavirus.html
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/08/25/oms-anuncia-erradicacao-da-poliomielite-na-africa.ghtml




Economia e meio ambiente 

Senado aprova pec que torna fundeb permanente e

eleva verbas da união no fundo

Programa substitui Minha Casa, Minha
Vida, criado no governo do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Meta é atender 1,6 milhão de famílias de

baixa renda até 2024. 

Ministro do Meio Ambiente diz que recursos haviam sido bloqueados
e que, após divulgação da paralisação, foram liberados. Vice Mourão

acusa Salles de ter se “precipitado”.

Movimento criado pela ativista ambiental
Greta Thunberg cobra proteção da floresta

em meio ao aumento de queimadas e do
desmatamento

Fridays for Future realiza

atos pela Amazônia em mais

de 20 países

Fonte: G1

Fonte: el país
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Salles anuncia suspensão de operações contra

desmatamento por falta de verba e recua horas depois

Texto amplia gradualmente destinação de verbas federais; complementação
hoje de 10%, deve atingir 23% a partir de 2026. Emenda deve ser promulgada

nessa quarta (26 de agosto)

Governo lança Casa Verde e

Amarela, programa habitacional

com foco no Norte e no Nordeste

Fonte: terra

Fonte: G1

Como a pandemia

contribuiu para aumentar o

desmatamento
Apesar dos indicadores de melhoria da qualidade

ambiental e das emissões nas áreas urbanas, o período
de confinamento acabou provocando efeitos ambientais

preocupantes. Entenda na coluna da TNC Brasil.
Fonte: galileu

Projeto de Doria prevê extinção

de empresas públicas de

retirada de verba das

universidades
Proposta pode paralisar pesquisas

importantes sobre a Covid-19 no estado

Fonte: carta capital

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-29/salles-anuncia-suspensao-de-operacoes-contra-desmatamento-por-falta-de-verba-e-recua-horas-depois.html
https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/sustentabilidade/fridays-for-future-realiza-atos-pela-amazonia-em-mais-de-20-paises,0b6d082cce44f886ddbc6ff5951b73a8cas4rfdf.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2020/08/como-pandemia-contribuiu-para-aumentar-o-desmatamento.html
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/08/25/senado-aprova-em-1o-turno-pec-que-torna-fundeb-permanente-e-eleva-verbas-da-uniao-no-fundo.ghtml?utm_source=push&utm_medium=app&utm_campaign=pushg1
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/08/25/com-foco-no-norte-e-nordeste-governo-anuncia-programa-habitacional-casa-verde-amarela.ghtml
https://www.cartacapital.com.br/politica/projeto-de-Doria-preve-extincao-de-empresas-publicas-e-retirada-de-verba-de-universidades/

