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Coronavírus: Chefes de UTIs ligam ‘kit Covid’ a maior
risco de morte no Brasil

Fonte: bbc

Defendido pelo presidente Jair Bolsonaro como estratégia de combate ao coronavírus, o
chamado "kit covid" ou "tratamento precoce", na verdade, contribui para aumentar o

número de mortes de pacientes graves.

Relatório pandemia Brasil

Novos casos na semana: 527910

Óbitos na semana: 16130

Média diária de óbitos: 2300

https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56457562 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56457562 


Política e internacional 

Congresso pede para comprar vacinas

não usadas nos EUA

Presidente julgou que ex-governador do Ceará cometeu crime
contra a sua honra ao chamá-lo de ladrão em entrevista

PF abre inquérito contra Ciro Gomes a

pedido de Bolsonaro
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Paraguai atinge 100% de ocupação

de leitos de UTI devido à covid-19

Fonte: cnn

O Paraguai alcançou a ocupação total de seus leitos
de terapia intensiva devido ao aumento das

infecções por covid-19, enquanto o governo se
esforça para viabilizar novos espaços e avalia

estender o atendimento médico a quartéis.

Bolsonaro usa máscara e diz que só Deus o tira da presidência

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cumprimentou apoiadores que o esperavam do lado de fora
do Palácio da Alvorada, em Brasília, neste domingo, dia em que completa 66 anos, e disse que só Deus

o tira da Presidência.

Fonte: el país

Parlamentares solicitaram autorização especial à vice-
presidente americana, Kamala Harris

Fonte: uol

Bolsonaro sabota auxiliares que tentam costurar pacto contra a

covid-19

Ação do presidente no STF que pretende impedir que governadores e prefeitos decretem
‘lockdown’ é vista como uma tentativa de ele reforçar seu discurso político em contraposição

aos governadores. Cresce no Senado movimentação pró-CPI da Covid.
 

Protesto na Tailândia termina com

prisões e violência

Algumas pessoas que estavam no protesto lançaram
fogos de artifício contra as forças de segurança. Os

policiais responderam com balas de borracha
 

Fonte: cnn

Fonte: cnn

Fonte: uol

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/2021/03/21/de-mascara-bolsonaro-cumprimenta-apoiadores-no-dia-de-seu-aniversario.htm?cmpid=copiaecola 
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/03/19/pf-abre-inquerito-contra-ciro-gomes-a-pedido-de-bolsonaro 
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/03/20/congresso-pede-para-comprar-vacinas-nao-usadas-nos-eua 
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-20/bolsonaro-sabota-auxiliares-que-tentam-costurar-pacto-contra-a-covid-19-com-acao-no-supremo.html 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2021/03/20/paraguai-atinge-100-de-ocupacao-de-leitos-de-uti-devido-a-covid-19.htm?cmpid=copiaecola 
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2021/03/20/protesto-na-tailandia-termina-com-prisoes-e-violencia 


Sociedade 

Mais de 5 milhões de brasileiros não têm água potável

nas 100 maiores cidades do país

No mês passado, o custo da cesta básica na capital paulista para uma família de quatro pessoas
ficou em R$ 1.014,63.

Cresce número de escolas públicas sem banheiro e

internet banda larga; 35,8 mil não têm coleta de esgoto
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Câmara aprova PL que protege vítimas de estupro em

audiências

De acordo com o Instituto Trata Brasil, país não trata metade dos esgotos que gera e joga na
natureza o equivalente a 5,3 mil piscinas olímpicas de detritos sem tratamento diariamente..

Fonte: cnn

Fonte: folha 

Fonte: carta caital

Fonte: g1

Dados são do Censo Escolar 2020, coletados em março do ano passado. Eles indicam que
escolas já enfrentavam déficit de estruturas essenciais para a reabertura durante a

pandemia.

Auxílio emergencial não paga nem um terço do valor da

comida básica

A proposta tem como base o caso da influencer digital Mariana Ferrer, que sofreu
humilhações por um advogado. O texto segue para o Senado. 

Fonte: g1

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.cnnbrasil.com.br/business/2021/03/22/auxilio-emergencial-nao-paga-nem-um-terco-da-comida-basica 
https://g1.globo.com/educacao/volta-as-aulas/noticia/2021/03/21/cresce-numero-de-escolas-publicas-sem-banheiro-e-internet-banda-larga-coleta-de-esgoto-nao-chega-a-358-mil-predios-escolares.ghtml 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/camara-aprova-pl-que-protege-vitimas-de-estupro-em-audiencias/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/22/mais-de-5-milhoes-de-brasileiros-nao-tem-agua-potavel-nas-100-maiores-cidades-do-pais.ghtml?utm_source=push&utm_medium=app&utm_campaign=pushg1


Mais de 1 milhão de doses de vacina da Covax Facility

chegam ao Brasil neste domingo

Saúde 

Datafolha: fatia de brasileiros que pretendem se vacinar

cresce e chega a 84%

Covid-19: dificuldade de concentração e memória fraca

podem durar meses após infecção; entenda 

Pesquisa foi feita entre os dias 15 e 16 março de 2021, com 2.023 brasileiros. A margem
de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Metade dos lotes estavam sendo aguardados para garantir 2ª dose. Pasta autorizou
neste sábado (20) a utilização de 5 milhões de novas doses de vacinas contra Covid-19

como 1ª dose.

Diurna | 20

Ministério da Saúde muda orientação e libera vacinas armazenadas

para uso como 1ª dose

Fonte: g1

Fonte: bbc

Fonte: g1

Fonte: g1

A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde. Segundo a pasta, mais 1,9 milhão de doses do
consórcio devem chegar até o final do mês de março.

A covid-19 é, sem sombra de dúvidas, a doença mais preocupante do século no impacto e
prejuízo das funções neuropsicológicas", diz a neuropsicóloga Lívia Valentin, professora e

pesquisadora da Universidade de São Paulo (USP).

https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/03/21/ministerio-da-saude-libera-aplicacao-imediata-de-vacinas-armazenadas-para-2a-dose.ghtml 
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2021/03/20/mais-de-1-milhao-de-doses-de-vacina-contra-a-covid-da-covax-facility-chegam-ao-brasil-neste-domingo.ghtml 
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/03/21/datafolha-intencao-vacina-marco-2021.ghtml 
https://www.bbc.com/portuguese/geral-56337032 


Economia e meio ambiente 

Fiscalização encontra aves silvestres

mantidas irregularmente em cativeiro e

aplica R$ 6,5 mil em multas

Alguns analistas apontam que economia brasileira
terá dificuldade para crescer mais de 2% no próximo

ano. País enfrenta quadro de piora fiscal, lida com
aumento de juros e incerteza política e vê cenário

externo mais desafiador.

Economistas pedem ‘lockdown’ contra “falso dilema”

entre salvar vidas e desempenho econômico

Fonte: g1
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Polícia Ambiental apreende mais de 1,8 mil metros de redes

armadas irregularmente nos rios do Peixe e Paranapanema 

Polícia Militar Ambiental constatou infrações nesta
quarta-feira (17) em residências no Jardim Planalto e

na Vila Luso, em Presidente Prudente.

Com aumento de incertezas,

pessimismo com a economia já

atinge estimativas para 2022

PF faz operação contra grupo que extrai

diamantes em terras indígenas de RO

para vender no exterior

Cerca de 35 agentes da PF participam da operação. Sete
mandados de busca são cumpridos nas cidades de Espigão do

Oeste (RO), Cerejeiras (RO), Clementina (SP), Montenegro (RS),
e Domingos Martins (SP).

Fonte: g1

Auxílio emergencial menor

inviabiliza restrições e lockdown no

Brasil

A pandemia avança pelo Brasil com números de
casos e mortes em alta, o que fez com que estados
e municípios apertassem medidas que restringem

a circulação de pessoas para frear o novo
coronavírus.

Fonte: g1

Carta assinada por mais de 200 economistas, incluindo banqueiros e ex-presidentes do Banco
Central, aponta que é ilusório imaginar a economia em alta com a pandemia em descontrole.

Manifesto eleva pressão sobre o presidente Bolsonaro.

Fonte: el país

Fiscalização foi em Presidente Epitácio e em Teodoro Sampaio. Material foi recolhido e
dois homens receberam advertências.

Fonte: g1

Fonte: uol

https://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2021/03/18/policia-ambiental-apreende-mais-de-18-mil-metros-de-redes-armadas-irregularmente-nos-rios-do-peixe-e-paranapanema.ghtml
https://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2021/03/17/fiscalizacao-encontra-aves-silvestres-mantidas-irregularmente-em-cativeiro-e-aplica-r-65-mil-em-multas.ghtml 
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2021/03/16/pf-faz-operacao-contra-grupo-criminoso-que-extrai-diamantes-em-terras-indigenas-de-rondonia.ghtml 
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-21/economistas-pedem-lockdown-contra-falso-dilema-entre-salvar-vidas-e-desempenho-economico.html 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/21/com-aumento-de-incertezas-pessimismo-com-a-economia-ja-atinge-estimativas-para-2022.ghtml 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/03/21/auxilio-emergencial-restricoes.htm?cmpid=copiaecola 

