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VACINÔMETRO BRASIL
Porcentagem de vacinação até 24/10

População vacinada: 73,94% 
(recebeu ao menos 1 dose)

População totalmente vacinada: 53,63 % 
(recebeu as 2 doses)

Fonte: EL PAÍS

ONG internacional denuncia Bolsonaro em Haia por
destruição da Amazônia

AllRise se baseia em estudo da Universidade de Oxford que estima que
emissões atribuíveis ao Governo Bolsonaro causarão mais de 180.000

mortes por excesso de calor no planeta nos próximos 80 anos.

https://www.cavitalbrazil.com.br
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-12/ong-internacional-denuncia-bolsonaro-em-haia-por-destruicao-da-amazonia.html
https://twitter.com/vacinacaobr?s=11
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Fonte: CARTA CAPITAL

Segundo o Centro Europeu de Monitoramento de Drogas, o
país será pioneiro no continente ao adotar as novas

regulamentações.

SOCIEDADE

Fonte: CARTA CAPITAL

Luxemburgo libera o cultivo e o consumo de maconha

Foram registrados nos primeiros 6 meses da pandemia 1,18
milhões de atendimentos relacionados à saúde mental, 28%

abaixo do esperado.

Quase 20 crianças e adolescentes são assassinados no
Brasil por dia, diz relatório

Os meninos negros são as principais vítimas da violência urbana,
na adolescência; abuso sexual prevalece entre meninas.

Fonte: Folha de SP

ONG ajudada por Rayssa Leal aposta no skate para
mudar vidas em SP

Social Skate, que atua em comunidade de Poá, vê aumento
na procura de aulas por meninas.

Fonte: CARTA CAPITAL

Estudo aponta redução de atendimentos de saúde mental
durante pandemia

https://www.cartacapital.com.br/saude/estudo-aponta-reducao-de-atendimentos-de-saude-mental-durante-pandemia/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/luxemburgo-libera-o-cultivo-e-o-consumo-de-maconha/
https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2021/10/ong-ajudada-por-rayssa-leal-aposta-no-skate-para-mudar-vidas-em-sp.shtml
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/quase-20-criancas-e-adolescentes-sao-assassinados-no-brasil-por-dia-diz-relatorio/
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Fonte:  BBC Fonte: El País 

Fonte: CNN 

Fonte:CNN 

Os principais culpados pelas mais de 600.000 mortes da covid-
19 no Brasil, segundo a CPI da Pandemia

 Relatório final da comissão de inquérito apresenta 68 sugestões de
indiciamento, entre eles o presidente Bolsonaro, políticos, médicos,

empresários e servidores do Governo federal
 Fonte: El País 

Bolsonaro diz que não vai interferir em preços e indica novo
aumento de combustíveis

 

Ambev, Vivo, Pão de Açúcar: conheça
os 10 maiores devedores dos Estados

brasileiros, segundo a Fenafisco
 

Migração bate recordes
nos Estados Unidos nos

primeiros meses do
Governo Biden

 

Presidente afirmou que irá discutir o que fazer com Petrobras e criticou "burocracia" no
processo de privatizaçã

Os Estados brasileiros somavam R$ 896,2 bilhões em
dívidas a receber de empresas em 2019, aponta estudo
inédito realizado pela Fenafisco (Federação Nacional do

Fisco Estadual e Distrital), entidade sindical que
representa os servidores públicos fiscais tributários

“Otoniel”, traficante de drogas mais procurado da Colômbia, é capturado
 

Estados Unidos ofereciam uma recompensa de US$ 5 milhões pela captura de Dairo
Antonio Úsuga, chefe do clã del Golfo

Mais de 1,7 milhão de pessoas foram detidas
na fronteira, sendo os mexicanos o grupo que
mais travessias fez entre outubro de 2020 e

setembro de 2021

https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-21/os-principais-culpados-pelas-mais-de-600000-mortes-da-covid-19-no-brasil-segundo-a-cpi-da-pandemia.html
https://www.cnnbrasil.com.br/business/bolsonaro-diz-que-nao-vai-interferir-em-precos-e-indica-novo-aumento-de-combustiveis/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59004660
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-10-21/migracao-bate-recordes-nos-estados-unidos-nos-primeiros-meses-do-governo-biden.html
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/otoniel-traficante-de-drogas-mais-procurado-da-colombia-e-capturado/
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Saúde 

Fonte: CNN 

Fonte: BBC

Fonte: UOL

Fonte:G1 

Vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos atende a
critérios, diz FDA

 

Brasil estaciona em mortalidade infantil de 2015 e tem meia
década perdida

‘Caçadores de vírus’: os cientistas que buscam a origem
da próxima pandemia

 

Órgão, de animal geneticamente modificado, parecia funcionar bem, afirma
equipe cirúrgica.

 

Estudo diz que imunizante foi 90,7% eficaz na prevenção da Covid-19
sintomática na faixa etária

A mortalidade infantil caía ano a ano no Brasil desde pelo menos 1990. Mas boletim especial do
Ministério da Saúde com registros até 2019 (último ano com dado disponível) aponta que a taxa

regrediu naquele ano, estacionando o país no índice de 2015 e fazendo viver uma até então inédita
metade de década perdida

1º transplante de rim de porco para humano é testado com
sucesso nos EUA

 

 
"Nos últimos 30 anos, a emergência de patógenos infecciosos com

potencial epidêmico e pandêmico expuseram e ameaçaram a saúde
global e a economia."

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/vacina-da-pfizer-biontech-em-criancas-de-5-a-11-anos-atende-a-criterios-diz-fda/
https://www.bbc.com/portuguese/geral-58934975
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/10/24/mortalidade-infantil-queda-brasil-2019.htm
https://g1.globo.com/saude/noticia/2021/10/22/1o-transplante-de-rim-de-porco-para-humano-e-testado-com-sucesso-nos-eua.ghtml


Diurna | 38

Fome leva famílias a revirar lixo e buscar alimentos
próximos do descarte

Economia e meio ambiente 

Inflação e desemprego elevado fazem paulistanos atravessarem a
cidade em busca de doações.

Fonte: Folha de SP

FMI esfria entusiasmo mundial e
culpa inflação e acesso desigual a

vacinas por fraca recuperação
Economias avançadas retornarão a seus

níveis pré-pandêmicos em 2022, mas
países emergentes e em vias de

desenvolvimento ficarão para trás ao
menos até 2024.

Fonte: EL PAÍS

Fonte: EL PAÍS

O fenômeno La Niña está de volta: o
que isso significa para o clima do Brasil

e da região

Fenômeno climático responsável por invernos
rigorosos e secas severas em todo o mundo

voltou e seus efeitos serão sentidos por vários
meses, diz agência do governo americano.

Fonte: BBC

Fonte: EL PAÍS

Pelo segundo dia, dólar dispara e
Bolsa cai com eco de manobra de
Guedes contra o teto de gastos

O temor de risco fiscal fez com que o
índice Bovespa abrisse em queda, abaixo
dos 107.000 pontos. Moeda americana
voltou a subir, sendo negociada a 5,71

reais.

ONU pede que países desenvolvidos
encerrem fabricação de carros a

combustão em 2035
Secretário-geral da organização define pela

primeira vez uma meta concreta para o setor de
transporte por rodovias. Guterres propõe que

nações em desenvolvimento tenham margem para
cumprir prazo até 2040.

Fonte: BBC

Para pesquisador, fenômeno pode estar relacionado ao aumento
global do nível do mar e a atividades humanas que contribuíram com

o assoreamento de um importante rio da região.

Avanço da mar saliniza rio Amazonas e deixa comunidades em estado de
emergência

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/fome-leva-familias-a-revirar-lixo-e-buscar-alimentos-proximos-do-descarte.shtml
https://brasil.elpais.com/economia/2021-10-22/pelo-segundo-dia-dolar-dispara-e-bolsa-cai-com-eco-de-manobra-de-guedes-contra-teto-de-gastos.html
https://brasil.elpais.com/economia/2021-10-12/fmi-esfria-entusiasmo-mundial-e-culpa-inflacao-e-acesso-desigual-a-vacinas-por-fraca-recuperacao.html
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58935047
https://www.bbc.com/portuguese/geral-58966796
https://brasil.elpais.com/sociedade/2021-10-14/onu-pede-que-paises-desenvolvidos-encerrem-fabricacao-de-carros-a-combustao-em-2035.html

