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Brasil ganha destaque na mídia mundial na semana
em que rompeu as 300 mil mortes por Covid

Fonte: g1

Jornais retratam o stress no sistema de saúde brasileiro e cobram resposta do governo
federal: 'Colapso'.

Relatório pandemia Brasil

Novos casos na semana: 

Óbitos na semana: 

Média diária de óbitos: 

526,100

18,450

2,630

https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/03/27/imprensa-estrangeira-ve-com-preocupacao-escalada-da-pandemia-no-brasil-colapso-ameaca.ghtml 
https://susanalitico.saude.gov.br/


Política e internacional 

MPF apresenta notícia-crime de racismo

contra assessor do Planalto devido a

gesto usado por supremacistas

Especialistas ouvidos pelo G1 consideram que orçamento de
2021 não tem parâmetros realistas. 

Após aprovação do Orçamento,

deputados pedem que Bolsonaro

explique como cumprirá teto de

gastos e meta fiscal 
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A nova estratégia para tentar retirar

navio que bloqueia o Canal de Suez

Fonte: g1

O navio Ever Given, operado pela empresa
Evergreen, encalhou na terça (23) no canal,

bloqueando a passagem de todos os outros navios.

NY Times: Bolsonaro criou falsa sensação de segurança em

'colapso previsto'

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: uol

Assessor especial para Assuntos Internacionais da
Presidência da República, Filipe Martins fez gesto usado
por supremacistas de extrema-direita para indicar sigla

que, em português, significa 'poder branco'.

Fonte: uol

Governo não cumpre plano pelo 2º mês e entregará 73% das

vacinas prometidas

Pelo segundo mês seguido, o Ministério da Saúde vai disponibilizar menos doses de vacinas
contra o novo coronavírus do que o inicialmente previsto em seus cronogramas.

 

Argentina se retira do Grupo de Lima:

“Isolar o Governo da Venezuela não

levou a nada”

Governo de Alberto Fernández se distancia da linha
dura contra Maduro e critica a presença da oposição

venezuelana na organização, integrada por Brasil,
Chile, México, Paraguai e outros nove países.

Fonte: el país

Fonte: g1

Fonte: g1

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/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/03/27/ny-times-bolsonaro-criou-falsa-sensacao-de-seguranca-em-colapso-previsto.htm?cmpid=copiaecola 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/03/27/apos-aprovacao-do-orcamento-deputados-pedem-que-bolsonaro-explique-como-cumprira-teto-de-gastos-e-meta-fiscal.ghtml 
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/03/27/mpf-formula-noticia-crime-de-racismo-contra-assessor-do-planalto-devido-a-gesto-usado-por-supremacistas.ghtml 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/03/28/cronograma-doses-vacinas-marco.htm?cmpid=copiaecola 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/03/27/a-nova-estrategia-para-tentar-retirar-navio-que-bloqueia-o-canal-de-suez.ghtml 
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-03-24/argentina-se-retira-do-grupo-de-lima-isolar-o-governo-da-venezuela-nao-levou-a-nada.html 


Sociedade 

Gigantes negros da cultura ganham homenagem à altura

nos muros do Rio

O primeiro dia do megaferiado em São Paulo para conter o avanço da covid-19 teve recorde de
mortes e confusão nas praias. 

Gasto com ‘guerra às drogas’ em SP e RJ compraria 108

milhões de vacinas contra a Covid-19
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No Maranhão, Guajajaras encorajam vacinação e

combatem fake news

Obrigado a contrariar a vocação boêmia por causa da pandemia, o bairro carioca da Lapa
ganhou um ar desolado nesse tempo de ruas desertas.

Fonte: uol

Fonte: folha 

Fonte: carta caital

Pesquisa realizada pela CESEC analisou gastos em diferentes áreas, como a segurança pública   
 
 

Feriadão em São Paulo começa com recorde de mortes e caos

nas praias

O jornalista Saulo Marino acompanhou a vacinação contra a covid-19 em cinco  aldeias do
estado

Fonte: uol

Fonte: carta caital

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.cartacapital.com.br/sociedade/no-maranhao-guajajaras-encorajam-vacinacao-e-combatem-fake-news/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/gasto-com-guerra-as-drogas-em-sp-e-rj-compraria-108-milhoes-de-vacinas-contra-a-covid-19/
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/03/27/feriadao-em-sao-paulo-comeca-com-recorde-de-mortes-e-caos-nas-praias.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/colunas/chico-alves/2021/03/28/gigantes-negros-da-cultura-ganham-homenagem-a-altura-nos-muros-do-rio.htm?cmpid=copiaecola 


Brasil aplicou ao menos uma dose de vacina em mais de

15,2 milhões, aponta consórcio de veículos de imprensa

Saúde 

Empresas que comprarem vacinas contra a covid-19 não

serão obrigadas a doá-las ao SUS, decide juiz do DF

Sem controle da pandemia, Brasil se torna ameaça

mundial 

Magistrado substituto da 21ª vara federal de Brasília, Rolando Spanholo, entendeu que
a exigência aprovada pelo Congresso Nacional é inconstitucional. A decisão não é

definitiva e ainda cabe recurso.

País contabilizou 12.489.232 casos e 310.694 óbitos por Covid-19 desde o início da
pandemia, segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa. Média móvel de

casos também registrou recorde de 77.128 novos diagnósticos por dia.
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Brasil registra novo recorde na média móvel com 2.548 mortes diárias

por Covid

Fonte: g1

Fonte: el país

Fonte: el país

Fonte: g1

Levantamento junto a secretarias de Saúde aponta que 15.248.847 pessoas tomaram a primeira dose e
4.678.451 a segunda, num total de mais de 19,9 milhões de doses aplicadas. 

Países vizinhos adotam medidas para reduzir o tráfego de pessoas nas fronteiras e se
protegerem da variante brasileira do coronavírus.

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/27/brasil-registra-novo-recorde-de-2548-mortes-diarias-na-media-movel.ghtml 
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/03/27/brasil-aplicou-ao-menos-uma-dose-de-vacina-em-mais-de-152-milhoes-aponta-consorcio-de-veiculos-de-imprensa.ghtml 
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-25/empresas-que-comprarem-vacina-contra-a-covid-19-nao-serao-obrigadas-a-doa-las-ao-sus-decide-juiz-do-df.html 
https://brasil.elpais.com/sociedade/2021-03-25/sem-controle-da-pandemia-brasil-se-torna-ameaca-mundial.html 


Economia e meio ambiente 

Honda é 8ª montadora a suspender

produção no Brasil por piora da

pandemia

O surgimento de startups financeiras “verdes”, que
tem tudo para crescer com o aumento das

preocupações das organizações com temas ligados às
premissas ESG.

Pressionado, Ernesto exalta convite de Biden e fala em

"agenda ambiental"

Fonte: g1
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Meganavio encalhado no Canal de Suez: entenda as consequências

para a economia

Segundo a companhia, a paralisação temporária das
operações nas unidades de Sumaré e Itirapina, no

interior de São Paulo, vai acontecer de 30 de março a 9
de abril.

As “green fintechs” e uma nova

consciência no mercado financeiro

Celebração de 30 anos de Mercosul vira

troca de farpas e pedidos de

flexibilização que isolam Argentina

Argentino Fernández se irritou com homólogo uruguaio, que
cobra liberdade para negociação comercial fora do bloco: “É

mais fácil abandonar o barco”.

Fonte: el país

Demanda por energia limpa ameaça

uma das regiões mais ricas e férteis

na Amazônia

Poucos meses se passaram desde que de repente,
como se nada tivesse acontecido, a chamada febre

do Pau-de-balsa arrefeceu no Equador.

Fonte: exame

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, exaltou hoje o convite feito pelo
presidente americano, Joe Biden, para que Jair Bolsonaro (sem partido) participe da Cúpula de

Líderes sobre o Clima, que será realizada nos dias 22 e 23 de abril.

Fonte: uol

Canal é responsável por cerca de 10% do comércio marítimo internacional. Bloqueio já
eleva o custo do frete marítimo e pode prejudicar o abastecimento da cadeia global de

suprimentos.

Fonte: g1

Fonte: bbc

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/03/27/pressionado-ernesto-exalta-convite-de-biden-e-fala-em-agenda-ambiental.htm?cmpid=copiaecola 
https://exame.com/blog/bruno-diniz/as-green-fintechs-e-uma-nova-consciencia-no-mercado-financeiro/ 
https://www.bbc.com/portuguese/geral-56359091 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/26/honda-e-8a-montadora-a-suspender-producao-no-brasil-por-piora-da-pandemia.ghtml 
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-26/celebracao-de-30-anos-de-mercosul-vira-troca-de-farpas-e-pedidos-de-flexibilizacao-que-isolam-argentina.html 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/26/meganavio-encalhado-no-canal-de-suez-entenda-as-consequencias-para-a-economia.ghtml 

