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"Bastava fazer o básico", dizem Médicos sem Fronteiras a
Bolsonaro

Fonte: carta capital

A atuação do governo federal no combate à pandemia do novo coronavírus, que até o momento
vitimou mais de 400 mil pessoas no País, foi muito criticada pelo médico grego Christos Christou,

presidente internacional da ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF).

Relatório pandemia Brasil

Novos casos na semana: 410.100

Óbitos na semana: 14.030

Média diária de óbitos: 2.000

https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://susanalitico.saude.gov.br/
https://www.cartacapital.com.br/saude/bastava-fazer-o-basico-dizem-medicos-sem-fronteiras-a-bolsonaro 


Política e internacional 

 

 'CPI é tribunal de guerra durante a guerra', declara ministro Paulo

Guedes

Ação foi impetrada pelo PT e distribuída ao decano Marco Aurélio Mello. Legenda argumenta
que quer corrigir omissão institucional 

Witzel sofre impeachment e perde o cargo

de governador do Rio

Há consenso entre Planalto e senadores de que não
seria positivo jogar os militares para o centro das

investigações .

CPI da Covid terá cuidado de poupar

as Forças Armadas 
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A ‘grande mentira’ de Trump

continua viva no Arizona

Fonte: noticias r7

O Senado estatal, controlado pelos republicanos,
ordena nova contagem de 21 milhões de votos e
agita os que acreditam numa fraude eleitoral de

Biden.

O ministro Paulo Guedes (Economia) considera inoportuna a CPI da Covid. "Estamos em meio à
pandemia. Isso é equivalente a fazer um tribunal de guerra durante a guerra contra o vírus", disse ele,

em entrevista ao jornal O Globo.

Com 2/3 de votos pela condenação, gestor, que estava
afastado, é definitivamente retirado do cargo para o qual

foi eleito em 2018

Fonte: uol

Partido entra com ação para STF determinar isolamento social 

Ao menos 44 mortos e dezenas de feridos

em Israel em avalanche humana durante

celebração religiosa

Dezenas de milhares de judeus ultraortodoxos
participavam da festa judaica do fogo, o ato com

maior número de pessoas no país desde a explosão
da pandemia.

Fonte: el país Fonte: el país

Fonte: noticias r7

Fonte: noticias r7

https://www.cartacapital.com.br/politica/governo-bolsonaro-nao-tem-capacidade-para-barrar-cpi-diz-alessandro-vieira/
https://www.cartacapital.com.br/politica/governo-bolsonaro-nao-tem-capacidade-para-barrar-cpi-diz-alessandro-vieira/
https://www.cartacapital.com.br/politica/governo-bolsonaro-nao-tem-capacidade-para-barrar-cpi-diz-alessandro-vieira/
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/colunas/josias-de-souza/2021/05/02/cpi-e-tribunal-de-guerra-durante-a-guerra-declara-ministro-paulo-guedes.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.r7.com/prisma/r7-planalto/cpi-da-covid-tera-cuidado-de-poupar-as-forcas-armadas-30042021 
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/witzel-sofre-impeachment-e-perde-o-cargo-de-governador-do-rio-30042021 
https://noticias.r7.com/prisma/r7-planalto/partido-entra-com-acao-para-stf-determinar-isolamento-social-30042021 
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-05-01/a-grande-mentira-de-trump-continua-viva-no-arizona.html 
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-04-30/pelo-menos-38-mortos-e-dezenas-de-feridos-em-israel-em-uma-avalanche-durante-uma-comemoracao-religiosa-multitudinaria.html 


Sociedade 

Igreja de R. R. Soares quer que mais de 200 famílias sejam

despejadas de terreno em São Paulo

Manifestantes ficaram concentrados entre as ruas Pamplona e Itapeva, com e sem máscaras,
vestidos de verde e amarelo. Eles também pediram reabertura econômica durante a pandemia do

coronavírus.

Serrana, ‘capital da vacina’ do Brasil, já faz planos para

retomar festas, abraços e negócios 

Diurna | 26

Endividamento dos mais pobres bate recorde na

pandemia

Ocupantes criticam pressão judicial de rede religiosa evangélica: 'Uma atrocidade'.

Fonte: g1

Fonte: folha Fonte: carta capital

Projeto S, piloto da imunização em massa do Instituto Butantan, garante vacinação de quase
100% dos adultos do município paulista e resgata na população o otimismo de dias melhores.

Marileide, por exemplo, sonha com o dia em que poderá voltar a dançar forró.

Ato pró-Bolsonaro ocupa a Avenida Paulista com aglomeração e

pede 'intervenção militar' 

Em abril, 22,3% da população com renda de até R$ 2.100 se dizia endividada, segundo
levantamento feito pela FGV 

Fonte: el país

Fonte: carta capital

https://www.cartacapital.com.br/justica/mortes-por-covid-19-no-sistema-prisional-crescem-190/
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://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/05/01/ato-pro-bolsonaro-ocupa-a-avenida-paulista-com-aglomeracao-e-pede-intervencao-militar.ghtml 
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-01/serrana-capital-da-vacina-do-brasil-ja-faz-planos-para-retomar-festas-abracos-e-negocios.html 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/endividamento-dos-mais-pobres-bate-recorde-na-pandemia/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/igreja-de-r-r-soares-quer-que-mais-de-200-familias-sejam-despejadas-em/ 


Covid: Média de mortes desacelera no país, mas segue

acima de 2.000 por dia

Saúde 

Estados começam a aplicar vacina da Pfizer; veja tudo o

que se sabe sobre o imunizante

Sputnik V: Consórcio Nordeste mostra novos

documentos e pede que Anvisa libere a importação

Trata-se de um lote de 1 milhão de doses. O acordo entre o governo e a fabricante americana prevê
a entrega de 100 milhões de vacinas.

O Brasil chegou a 31,8 milhões de vacinados contra a covid-19 neste sábado (1º). Até o
momento, 31.812.086 brasileiros receberam ao menos uma dose de vacina contra a

doença, o equivalente a 15,02% da população.
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Brasil atinge 31,8 milhões de vacinados contra covid, 15,02% da

população

Fonte: uol

Fonte: carta capital

Fonte: uol

O Brasil voltou a apresentar desaceleração na média de mortes por covid-19. Com
2.278 mortes nas últimas 24 horas, o país segue com média acima de 2.000 óbitos por

dia na última semana.

Relatório aponta a segurança da vacina russa, com parecer de professor da UFRJ .

Fonte: carta capital

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/05/01/vacinacao-covid-19-coronavirus-01-de-maio.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/05/01/covid-19-coronavirus-casos-mortes-01-de-maio.htm?cmpid=copiaecola 
https://www.cartacapital.com.br/saude/estados-comecam-a-aplicar-vacina-da-pfizer-veja-tudo-o-que-se-sabe-sobre-o-imunizante/
https://www.cartacapital.com.br/politica/sputnik-v-consorcio-nordeste-mostra-novos-documentos-e-pede-que-anvisa-libere-a-importacao/


Economia e meio ambiente 

'Brasil precisa parar de anistiar

irregularidades', diz líder de empresários

do agronegócio

Isenções de impostos federais devem somar 24% de tudo
o que a União arrecadar neste ano; maior parte das

exceções tributárias é válida por tempo indeterminado e
não tem avaliação periódica.

Desemprego fica em 14,4% no trimestre terminado em

fevereiro e atinge recorde de 14,4 milhões de brasileiros

Fonte: bbc

Diurna | 26

Bolsonaro faz Brasil perder dinheiro internacional para Amazônia,

diz analista

Benefícios fiscais atingem patamar

recorde e equivalem a quase um quarto

da arrecadação do país 

Bolsonaro: redução de multas

ambientais traz 'paz' aos produtores

rurais
A tentativa de colocar em votação no Senado na última
quarta-feira (28/04) o Projeto de Lei 510/2021 — que

flexibiliza as regras para regularizar áreas desmatadas
ilegalmente — voltou a expor um racha no agronegócio

brasileiro.
Fonte: exame

IR 2021: o que muda na declaração

com o home office e reembolso de

despesas

Ajuda de custo e valores recebidos a título de
reembolso de gastos como internet, energia elétrica

ou itens de escritório não são tributados, mas
precisam ser informados.

Fonte: g1

Desalento também atinge patamar recorde, reunindo 6 milhões de brasileiros que desistiram
de procurar uma ocupação no mercado de trabalho. Em 1 ano de pandemia, Brasil perde 7,8

milhões de postos de trabalho.
 

Fonte: g1

A postura do governo Jair Bolsonaro em relação ao meio ambiente está fazendo com que o Brasil
perca espaço e recursos em negociações internacionais sobre o clima, diz à BBC News Brasil

Natalie Unterstell, fundadora e diretora do think tank (centro de pesquisas e debates) Talanoa,
voltado a políticas ambientais e climáticas.

 

Fonte: bbc

Fonte: g1

Presidente fez pronunciamento por vídeo para evento
virtual da ExpoZebu, organizado por associação de

criadores de gado.

https://www.bbc.com/portuguese/institutional-56906691 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56938760 
https://exame.com/brasil/bolsonaro-reducao-de-multas-ambientas-traz-paz-aos-produtores-rurais/ 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/30/desemprego-fica-em-144percent-no-trimestre-terminado-em-fevereiro.ghtml 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/30/beneficios-fiscais-atingem-patamar-recorde-e-equivalem-a-quase-um-quarto-da-arrecadacao-do-pais.ghtml 
https://g1.globo.com/economia/imposto-de-renda/2021/noticia/2021/04/30/ir-2021-o-que-muda-na-declaracao-com-o-home-office-e-reembolso-de-despesas.ghtml 

