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Bolsonaro se reúne no Planalto com médico Marcelo
Queiroga, cotado para ministro da Saúde

Fonte: g1

Primeira tentativa do presidente para substituir ministro Eduardo Pazuello fracassou.
Médica Ludhmila Najjar não aceitou assumir o posto por falta de 'convergência técnica' com

Bolsonaro.

Relatório pandemia Brasil

Novos casos na semana: 434.590

Óbitos na semana: 12.900

Média diária de óbitos: 1840

Quem será o próximo? 

https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/03/15/bolsonaro-se-reune-no-planalto-com-medico-marcelo-queiroga-cotado-para-ministro-da-saude.ghtml?utm_source=push&utm_medium=app&utm_campaign=pushg1 
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html


Política e internacional 

Quebra de sigilos do caso Flávio revela

indícios de 'rachadinha' em gabinetes

de Jair e Carlos Bolsonaro

 A aliança entre Jair Bolsonaro e o centrão enfraqueceu um
dos focos de resistência na Câmara dos Deputados à agenda

ambiental do governo.

Bolsonaristas assumem órgãos

ambientais da Câmara, e

ambientalistas preveem 'passagem

da boiada'
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Escassez de diesel paralisa

novamente a Venezuela

Fonte: uol

Desabastecimento compromete o transporte
público e a atividade industrial.

Bolsonaro ‘pró-vacina’ busca se reaproximar da cúpula

empresarial após ser acuado por Lula

Presidente aposta em um Zé Gotinha ‘armado’ e desiste de atacar vacinas de olho no apoio do mercado
nas eleições de 2022. Pesquisas apontam que a volta do petista ao cenário eleitoral diminuem chance

de reeleição.

Fonte: UOL

Dados apontam ainda transações suspeitas realizadas
pela segunda mulher do presidente, Ana Cristina

Siqueira Valle.

Fonte: el país

Covid-19: piora da pandemia no Brasil leva países vizinhos a

reforçarem medidas nas fronteiras

Argentina restringiu ainda mais os voos com o Brasil, enquanto, no Uruguai, vacinação foi
reforçada nas cidades que fazem fronteira com o território brasileiro. Principal temor é que
novas variantes, que são mais transmissíveis, levem os sistemas de saúde locais ao colapso,

como está ocorrendo no Brasil.

Como o governador de NY foi de

'herói' a 'vilão' na pandemia, em meio a

escândalos e acusações de assédio

Em março do ano passado, quando o Estado de Nova
York era o principal epicentro da pandemia de
coronavírus nos Estados Unidos, o governador
Andrew Cuomo se tornou uma espécie de herói

nacional.
 

Fonte: BBC

Fonte: UOL

Fonte: EL PAÍS

https://revistaforum.com.br/politica/doria-enfrenta-protesto-de-bolsonaristas-perto-de-sua-casa-e-atribui-ataques-a-gabinete-do-odio/
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-13/bolsonaro-pro-vacina-busca-se-reaproximar-da-cupula-empresarial-apos-ser-acuado-por-lula.html 
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/bbc/2021/03/12/camara-deputados-orgaos-ambientais-passar-a-boiada-salles-bolsonaro.htm?cmpid=copiaecola 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/quebra-de-sigilos-do-caso-flavio-revela-indicios-de-rachadinha-em-gabinetes-de-jair-e-carlos-bolsonaro.shtml 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2021/03/13/covid-19-piora-da-pandemia-no-brasil-leva-paises-vizinhos-a-reforcarem-medidas-nas-fronteiras.htm?cmpid=copiaecola 
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-03-13/escassez-de-diesel-paralisa-novamente-a-venezuela.html 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-56368109 


Sociedade 

‘Negacionismo mata’: CNBB, OAB e outras entidades

pedem rapidez na vacinação e o fim do obscurantismo

No início deste mês, a desembargadora Marilia de Castro Neves foi absolvida do crime de calúnia
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ela ficou conhecida nacionalmente por espalhar

informações falsas e ofensivas sobre Marielle Franco poucos dias depois de a vereadora do PSOL e
seu motorista, Anderson Gomes, serem executados, na região central do Rio.

Mortes por Covid-19 no sistema prisional crescem 190%

Diurna | 19

'Chego com experiência, mas querem juventude':

desemprego entre mais velhos dispara com pandemia

 

'Ineficiência do Governo Federal, primeiro responsável, é notória. Governadores e prefeitos
não podem assumir papel de cúmplices'.

Fonte: bbc

Fonte: folha 

Fonte: bbc

Fonte: CARTA CAPITAL

Somente nos primeiros 67 dias deste ano, 58 óbitos registrados.

Mentiras sobre Marielle Franco continuam a se espalhar três

anos após sua execução

A autora da postagem chamava atenção para o fato de o pai dela estar, às 22h, dedicado a um
processo seletivo — o primeiro que ele conseguiu ingressar nos últimos dois anos e meio, ela

escreveu.

Fonte: carta capital

https://www.cartacapital.com.br/justica/mortes-por-covid-19-no-sistema-prisional-crescem-190/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/08/18-anos-e-vacinada-brasileiros-em-israel-contam-como-e-viver-em-pais-com-maior-taxa-de-vacinacao-contra-covid-19.ghtml
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-56367394 
https://www.cartacapital.com.br/justica/mortes-por-covid-19-no-sistema-prisional-crescem-190/ 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56365723 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/negacionismo-mata-cnbb-oab-e-outras-entidades-pedem-rapidez-na-vacinacao-e-o-fim-do-obscurantismo/ 


Governadores do Nordeste formalizam compra de 37 milhões de

doses da Sputnik V; vacina entra no Plano Nacional de

Imunização 

 

Saúde 

Descobertos quatro novos coronavírus relacionados ao

vírus da covid-19 em morcegos da China

10 vezes mais do que os EUA': por que Brasil tem

tantas mortes de bebês por covid-19

Pesquisadores falam de uma autêntica “sopa” de patógenos encontrada em apenas 11
quilômetros quadrados no sudoeste do país asiático.

Estado bateu novo recorde de óbitos registrados em 24 horas: 521

Diurna | 19

São Paulo tem uma morte por covid-19 a cada três minutos:

“Pacientes graves que estariam na UTI agora estão na enfermaria”

Fonte: el país

Fonte: bbc

Fonte: el país

Fonte: g1

Imunizante fabricado na Rússia será distribuído para todo o Brasil, mas ainda não foi aprovado pela
Anvisa. Ministério da Saúde prevê começar entregas a partir de abril.

Desde o início da pandemia de covid-19, 420 bebês morreram em decorrência do novo
coronavírus no Brasil, número aproximadamente dez vezes maior do que o dos Estados
Unidos, país com o maior número de óbitos pela doença, de acordo com dados oficiais.

 

https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-13/sao-paulo-tem-uma-morte-por-covid-19-a-cada-tres-minutos-pacientes-graves-que-estariam-na-uti-agora-estao-na-enfermaria.html 
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2021/03/13/governadores-do-nordeste-formalizam-compra-de-37-milhoes-da-sputnik-v.ghtml 
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-13/descobertos-quatro-novos-coronavirus-relacionados-ao-virus-da-covid-19-em-morcegos-da-china.html 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56355314 


Economia e meio ambiente 

"ONGs serão questionadas sobre o uso do

dinheiro", diz Zambelli

Às 16h (horário de Brasília), criptomoeda era cotada a
US$ 60,174.92, em alta de 5,10%. Analistas alertam,
contudo, que moeda digital ainda está longe de ser

amplamente usada.

Congresso aprova R$ 44 bi para novo auxílio

emergencial, que deve variar de R$ 175 a R$ 375

Fonte: uol

Diurna | 19

BA: Incêndio de quase uma semana em reserva indígena atinge

Mata Atlântica

Eleita presidente da Comissão do Meio Ambiente, a
deputada Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou que a

responsabilidade pela alta do desmatamento é das
mudanças climáticas, e não do governo presidido por

Jair Bolsonaro.

Bitcoin bate novo recorde e atinge

US$ 60 mil

Rússia pode enviar presos para limpar

poluição do Círculo Polar Ártico

A Rússia poderia enviar seus detidos para a região do Ártico
para realizar trabalhos de limpeza: o projeto é seriamente

considerado pelas autoridades penitenciárias do país, que já
firmaram acordos nesse sentido com a região de Norilsk,

localizada além do Círculo Polar Ártico.

Fonte: uol

Auxílio emergencial no imposto de

renda: saiba se você terá que

devolver benefício

Os brasileiros que receberam auxílio emergencial
em 2020 e tiveram um total de rendimentos

tributáveis (sem contar o auxílio) acima de R$
22.847,76 no ano terão que devolver o valor do

benefício.

Fonte: g1

O Congresso aprovou nesta quinta-feira (11/03) a PEC Emergencial, proposta de alteração da
Constituição que cria mecanismos para conter gastos públicos e libera R$ 44 bilhões extras
para custear a volta do auxílio emergencial — benefício para proteger os mais vulneráveis

durante a pandemia.

Fonte: bbc

Um incêndio de grandes proporções atinge a reserva indígena da Aldeia Velha, em Arraial
d'Ajuda, distrito do município de Porto Seguro, localizado no sul da Bahia.

Fonte: uol

Fonte: bbc

https://noticias.uol.com.br/politica/governo-bolsonaro/
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/03/12/ba-incendio-de-quase-uma-semana-em-reserva-indigena-atinge-mata-atlantica.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/03/13/ongs-serao-questionadas-sobre-o-uso-do-dinheiro-diz-zambelli.htm 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2021/03/12/russia-pode-enviar-presos-para-limpar-poluicao-do-circulo-polar-artico.htm?cmpid=copiaecola 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56367388 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/13/bitcoin-bate-novo-recorde-e-atinge-us-60-mil.ghtml 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56332004 

