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Pandemia ameaça apagar uma geração de frágeis
avanços das mulheres na luta por direitos no mundo 

Fonte: el país

Elas dominam a linha de frente do combate ao coronavírus. Mas também foram as que mais
perderam os trabalhos ou tiveram que largá-lo para cuidar (ainda mais) dos afazeres

domésticos e da família. A covid-19 impõe sofrimentos e desafios à população feminina, que
se somam ao impacto geral do vírus .

Relatório pandemia Brasil

Novos casos na semana: 464.660

Óbitos na semana: 10.670

Média diária de óbitos: 1520

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://brasil.elpais.com/eps/2021-03-07/o-desafio-de-ser-mulher-em-tempos-de-pandemia.html 
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html


Política e internacional 

Doria enfrenta protesto de

bolsonaristas perto de sua casa e

atribui ataques a “gabinete do ódio”

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) mudou o discurso e
anunciou a comitiva do governo a Israel como uma missão

destinada a tratar de vacinas.

Bolsonaro muda discurso e diz que

comitiva vai a Israel tratar de vacina
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Guerra das vacinas: por que a Itália

bloqueou exportação de doses

para a Austrália

Fonte: uol

O governo italiano bloqueou a exportação para a
Austrália de uma remessa da vacina desenvolvida

pela Universidade de Oxford e a farmacêutica
AstraZeneca.

Lula tem condenações anuladas por Fachin e é liberado para

disputar eleição

O ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), anulou hoje todas as condenações do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal do Paraná no âmbito da Operação Lava

Jato. Com a decisão, que ainda deverá ser avaliada pelo plenário do Supremo, Lula recupera seus
direitos políticos e pode se candidatar a presidente em 2022.

Fonte: el país

Governador de SP também apresentou denúncia no
departamento de crimes cibernéticos da Polícia Civil por

ameaças

Fonte: uol

Bolsonaro repete tática da chacota para mobilizar radicais e

desviar atenção

Presidente testa de novo estratégia que até agora tem sido eficaz para manter sua popularidade
em torno de 25%. A seu favor, Planalto tem ainda cúpula do Congresso. No entanto, atraso na
gestão da vacina pode cobrar preço econômico e mudar jogo com empresários e investidores.

Covid-19: Paraguai vive noite de fúria

entre polícia e manifestantes que

querem a renúncia do presidente

O protesto em frente ao Congresso era para ser
pacífico, mas os enfrentamentos transformaram o
centro da capital Assunção numa zona de guerra

com um morto, vários feridos e um rastro de
estragos materiais. 

Fonte: uol

Fonte: revistafórum

Fonte: bbc

https://revistaforum.com.br/politica/doria-enfrenta-protesto-de-bolsonaristas-perto-de-sua-casa-e-atribui-ataques-a-gabinete-do-odio/
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/03/08/fachin-anula-todas-as-condenacoes-de-lula-relacionadas-a-lava-jato.htm
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-05/bolsonaro-repete-tatica-da-chacota-sobre-pandemia-para-mobilizar-radicais-e-desviar-atencao.html 
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/03/06/bolsonaro-discurso-spray-israel-vacina-ciencia-tecnologia-missao-gastos-tcu.htm?cmpid=copiaecola 
https://revistaforum.com.br/politica/doria-enfrenta-protesto-de-bolsonaristas-perto-de-sua-casa-e-atribui-ataques-a-gabinete-do-odio/ 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-56287578 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2021/03/06/covid-19-paraguai-vive-noite-de-furia-entre-policia-e-manifestantes-que-querem-a-renuncia-do-presidente.htm?cmpid=copiaecola 


Sociedade 

Municípios com eleitor mais conservador têm menos

políticas para proteger mulheres da violência, mostra

estudo

Racismo e discriminação contra negros,
indígenas, mulheres, camponeses, sem-teto e

moradores de favelas. Trabalho análogo à
escravidão e tráfico de pessoas. Presos,

migrantes e LGBTs em risco. Insegurança,
crime organizado, milícias, facções e uma

recorrente resposta violenta do Estado.

Invisível, violência psicológica é prevista na Maria da

Penha, mas difícil de denunciar
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Brasileiros em Israel contam como é viver no país que mais

vacinou no mundo

Municípios brasileiros de eleitorado mais conservador tendem a adotar menos políticas
públicas de combate à violência contra mulher que as demais cidades do país, aponta ampla
pesquisa realizada por dois acadêmicos brasileiros que atuam em universidades europeias.

Fonte: bbc

Fonte: folha 

Fonte: g1

Fonte: uol

No primeiro semestre de 2020, foram feitas 106 mil denúncias de agressão moral.

Brasil é 'racista' e parece executar 'indesejados' com

conivência da Justiça, diz Comissão Interamericana da OEA

Israel imunizou mais de metade da população. Rapidez e simplicidade do processo são
elogiados.

Fonte: bbc

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/brasil-56291279 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/03/invisivel-violencia-psicologica-e-prevista-na-maria-da-penha-mas-dificil-de-denunciar.shtml 
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/brasil-56309950 


Saúde 

Soro anti-Covid: entenda como anticorpos de cavalos

podem ajudar em novo tratamento contra o coronavírus

Coronavírus: Por que vacinação sem lockdown pode

tornar Brasil 'fábrica' de variantes superpotentes

Nesta sexta-feira (5), Instituto Butantan anunciou que submeteu à Anvisa pedido para
fazer testes em humanos. Produto deverá ser usado em pessoas infectadas e amenizar

a gravidade da doença.

Estado entrou na fase mais restritiva da quarentena até 19 de março. Consideradas
áreas essenciais, atividades religiosas estão autorizadas a operar no período.
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Brasil registra 1.760 mortes em 24 horas, e total chega a 262,9

mil; médias de mortes e de casos são as maiores da pandemia

Fase vermelha começa neste sábado: comércio e parques

ficarão fechados; veja o que funciona

Fonte: g1

Fonte: bbc

Fonte: g1

Fonte: g1

País contabilizou 10.871.843 casos e 262.948 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, segundo
balanço do consórcio de veículos de imprensa. Casos e mortes apresentam tendência de alta.

Brasil 'fábrica' de variantes superpotentes
O cenário atual no Brasil, que combina início da vacinação com transmissão descontrolada

da covid-19, pode tornar o país uma "fábrica" de variantes potencialmente capazes de
escapar por completo da eficácia das vacinas. 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/03/06/fase-vermelha-comeca-neste-sabado-comercio-e-parques-ficarao-fechados-veja-o-que-funciona.ghtml 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/05/brasil-registra-1760-mortes-em-24-horas-e-total-chega-a-2629-mil-numero-de-casos-aumenta.ghtml 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/06/soro-anti-covid-entenda-como-anticorpos-de-cavalos-podem-ajudar-em-novo-tratamento-contra-o-coronavirus.ghtml 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56255766 


Economia e meio ambiente 

Se a nossa terra, a nossa floresta sumir, o

que vai ser do meu povo?

Um dia após o país registrar novo recorde de mortes
pela covid-19, o Senado aprovou nesta quinta-feira

(04/03) a PEC Emergencial, proposta de alteração da
Constituição que cria mecanismos para conter gastos

públicos e é um primeiro passo para a volta do
auxílio emergencial

PIB: Pandemia agrava o que já seria pior década de

crescimento no Brasil em mais de um século

Fonte: el país
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No auge da pandemia, Governo Bolsonaro censura professores e

acelera desmonte ambiental e de direitos humanos

O Governo só fala em agro: agro é isso, agro é aquilo,
agro é desenvolvimento, agro é tudo para eles. Para nós

não. Para nós o “nosso agro” são as nossas caças, a
nossa floresta.

Senado aprova PEC com 44 bi para

novo auxílio emergencial; proposta

segue para Câmara

Ministério do Meio Ambiente se antecipa

e decreta estado de emergência

ambiental em Mato Grosso do Sul  

Conforme a publicação, não foi especificada a região em
Mato Grosso do Sul. Mas em 2020, mais de 4 milhões de

hectares do Pantanal foram devastadas pelos fogo.
 

Fonte: g1

Preço do barril petróleo atinge US$

70 pela 1ª vez desde início da

pandemia

Tanto o Brent quanto o petróleo nos EUA
avançaram por quatro sessões consecutivas.

Fonte: bbc

Sob efeito da pandemia do coronavírus, a economia brasileira encolheu 4,1% em 2020,
informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (3/3).

Fonte: bbc

Após facilitar acesso a armas e munições no começo do ano, gestão volta a fragilizar
fiscalização ambiental e coloca em cheque o futuro do Programa Nacional de Direitos

Humanos. Nesta sexta, ofício circular constrangeu servidores do IPEA.

Fonte: el país

Fonte: cnn

https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-06/desmonte-ambiental-manobra-de-damares-e-censura-contra-professores-e-no-ipea-sao-as-novas-ofensivas-do-governo-bolsonaro-em-pleno-auge-da-pandemia.html 
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-04/se-a-nossa-terra-a-nossa-floresta-sumir-o-que-vai-ser-do-meu-povo.html 
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2021/03/05/ministerio-do-meio-ambiente-decreta-estado-de-emergencia-ambiental-em-mato-grosso-do-sul.ghtml 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56257245 
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/03/08/preco-do-barril-petroleo-atinge-us-70-pela-1-vez-desde-inicio-da-pandemia 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56275208 

