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Covid: como evitar a trágica marca de 5 mil mortes
por dia no Brasil? 

Fonte: bbc

De acordo com especialistas, não existe forma de sair dessa crise sanitária e econômica sem
um lockdown nacional de, no mínimo, três semanas.

Relatório pandemia Brasil

Novos casos na semana: 

Óbitos na semana: 

Média diária de óbitos: 

504,21k

21,87k

3,12k

https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56697986
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html


Política e internacional 
 

Governo não tem capacidade para barrar CPI, diz senador

Presidente fez transmissão ao vivo enquanto conversava com mulheres venezuelanas em São
Sebastião, no Distrito Federal.

Governo quer fim da Comissão de Anistia

em 2022 e nega 90% dos pedidos de

reconhecimento de anistiados

Barroso deu decisão individual na quinta, mas pediu que caso
fosse levado ao plenário em seguida.

Fux marca, e STF vai analisar nesta

quarta ordem de Barroso para Senado

criar CPI da Pandemia
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Equador e Peru: o que esperar das

eleições de domingo em dois países

devastados pela pandemia

Fonte: g1

Neste domingo (11/04), os eleitores do Equador e do
Peru irão às urnas para eleger seus presidentes em

meio a um conjunto de crises que foram
intensificadas durante a pandemia do coronavírus. 

Para Alessandro Vieira (Cidadania-SE), não há esse risco; base aliada trabalha para evitar a
investigação que pode implicar o presidente.

Fonte: noticias r7

Ex-presidenta Dilma é uma das que tem um pedido de
anistia, que deveria ter sido analisado em março.

Fonte: carta capital

Bolsonaro: Exército não vai fazer nada para privar liberdade do

povo

Líderes mundiais lamentam morte de

príncipe Philip

Palácio de Buckingham afirmou que duque faleceu
'em paz'. Premiês do Reino Unido e Austrália

relembraram seu legado.

Fonte: el país

Fonte: bbc 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://revistaforum.com.br/politica/doria-enfrenta-protesto-de-bolsonaristas-perto-de-sua-casa-e-atribui-ataques-a-gabinete-do-odio/
https://www.cartacapital.com.br/politica/governo-bolsonaro-nao-tem-capacidade-para-barrar-cpi-diz-alessandro-vieira/ 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/04/10/fux-marca-e-stf-vai-analisar-nesta-quarta-ordem-de-barroso-para-senado-criar-cpi-da-pandemia.ghtml 
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-10/governo-quer-fim-da-comissao-de-anistia-em-2022-e-nega-90-dos-pedidos-de-reconhecimento-de-anistiados.html 
https://noticias.r7.com/brasil/bolsonaro-exercito-nao-vai-fazer-nada-para-privar-liberdade-do-povo-10042021 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-56686836 
https://noticias.r7.com/internacional/lideres-mundiais-lamentam-morte-de-principe-philip-09042021 


Sociedade 

Morre o príncipe Philip, militar que se adaptou ao papel de

coadjuvante da rainha da Inglaterra

Para representar a data, a merendeira Silmara Cristina da Silva de Moraes recebeu a primeira
dose da CoronaVac.

MEC anuncia prorrogação de prazo para inscrições do

Sisu 2021

Diurna | 23

Apoiadores de Bolsonaro protestam contra proibição de

missas e cultos

Morte aos 99 anos foi anunciada nesta sexta 'com muito pesar' pelo Palácio de Buckingham;
ele e Elizabeth II, de 94, estavam casados havia 74 anos.

Fonte: uol

Fonte: folha 

Fonte: carta caital

Agora, os estudantes terão até as 23h59 da próxima quarta-feira (14) para se inscrever no
programa.

Profissionais da educação começam a ser vacinados em São

Paulo

Nas redes sociais, manifestações foram chamadas de 'Marcha da Família Cristã pela
Liberdade'; religiosos criticaram decisão do STF 

Fonte: o globo

Fonte: uol

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://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/04/10/vacinacao-educacao.htm?cmpid=copiaecola 
https://educacao.uol.com.br/noticias/2021/04/09/mec-anuncia-que-inscricoes-para-sisu-serao-prorrogadas-ate-dia-14.htm?cmpid=copiaecola 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/apoiadores-de-bolsonaro-vao-as-ruas-contra-proibicao-de-missas-e-culto/ 
 https://oglobo.globo.com/mundo/morre-principe-philip-militar-que-se-adaptou-ao-papel-de-coadjuvante-da-rainha-da-inglaterra-24152659


Brasil ultrapassa 350 mil mortes por Covid; média de

mortes volta a passar 3 mil depois de 8 dias

Saúde 

Aposta de Bolsonaro, vacinação com AstraZeneca é lenta

em todo o mundo

O “escandaloso desequilíbrio” na distribuição de

vacinas contra a covid-19 entre ricos e pobres

Única aposta do governo Jair Bolsonaro (sem partido) em 2020 para imunizar os brasileiros
contra a covid-19, a vacina da Oxford/AstraZeneca (Covishield) enfrenta problemas de produção e

distribuição no Brasil e em todo o mundo.

Com aplicação de 2ª dose da CoronaVac em último dos 4 grupos do Projeto S, em torno
de 28 mil pessoas devem ser vacinadas no município. 'Que venham tempos melhores

para todos nós', afirma professora.

Diurna | 23

Vacinação em massa: Serrana conclui imunização contra Covid-19

neste domingo; moradores falam em esperança

Fonte: g1

Fonte: el país

Fonte: uol

Fonte: g1

País contabilizou 13.443.684 casos e 351.469 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, segundo
balanço do consórcio de veículos de imprensa. Mortes apresentam tendência de alta.

A OMS estabeleceu a meta de iniciar a imunização contra o coronavírus em 220 países nos
primeiros 100 dias de 2021. Não foi alcançada e as doses prometidas às economias mais pobres
tampouco foram distribuídas pelo Covax: enquanto 87% dos vacinados são de países ricos, nos

menos desenvolvidos apenas 0,2% da população foi imunizada.

https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2021/04/11/vacinacao-em-massa-serrana-conclui-imunizacao-contra-covid-19-neste-domingo-moradores-falam-em-esperanca.ghtml 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/04/10/brasil-ultrapassa-350-mil-mortes-por-covid-media-de-mortes-volta-a-passar-3-mil-depois-de-8-dias.ghtml 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/04/11/covid-19-coronavirus-vacinacao-astrazeneca-covishield-oxford.htm?cmpid=copiaecola 
https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-04-09/o-escandaloso-desequilibrio-na-distribuicao-de-vacinas-contra-a-covid-19-entre-ricos-e-pobres.html 


Economia e meio ambiente 

Usinas nucleares: para continuar a existir,

elas terão que se reinventar

Ferramenta já é cinco vezes mais utilizadas para
transferir dinheiro do que a TED, o que indica

mudança inevitável no setor bancário.

Com 2% de sucesso na 1ª vez, governo insistirá em

SMS para devolução de auxílio indevido

Fonte: bbc

Diurna | 23

Por que economia em marcha lenta não freou mudança climática na

pandemia

As 'malditas' podem ser a solução para um mundo
poluído que precisa de energia limpa.

Adesão ao Pix sinaliza fim das taxas

e filas em agências, diz especialista 

 

Salles demite chefias do Ibama no

Amazonas, Bahia, Paraíba e Tocantins

 O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, publicou na sexta-
feira, 9, a exoneração de quatro chefias do Ibama, responsáveis

pelas operações do órgão federal nos Estados do Amazonas,
Bahia, Paraíba e Tocantins.

Fonte: uol

Novo auxílio emergencial não

compensa perdas de 20 milhões de

beneficiários, mostra estudo

Valor de 150 reais, que será pago a 43% dos aptos a
receberem o auxílio, mostra-se baixo frente aos

desafios da pandemia, diz pesquisador.

Fonte: notícias r7

Em dezembro, foram enviadas 1,25 milhão de mensagens, e 30 mil pessoas devolveram o
dinheiro. Governo informou que deve enviar 2,3 milhões de SMSs desta vez.

Fonte: g1

O planeta já havia aquecido cerca de 1,2 °C desde a era pré-industrial, quando a
Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou oficialmente uma pandemia em 11 de

março de 2020.

Fonte: veja

Fonte: carta capital

https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-56639698 
https://veja.abril.com.br/economia/usinas-nucleares-para-continuar-a-existir-elas-terao-que-se-reinventar/ 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/04/10/salles-demite-chefias-do-ibama-no-amazonas-bahia-paraiba-e-tocantins.htm?cmpid=copiaecola 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/11/com-2percent-de-sucesso-na-1a-vez-governo-insistira-em-sms-para-devolucao-de-auxilio-indevido.ghtml 
https://noticias.r7.com/economia/adesao-ao-pix-sinaliza-fim-das-taxas-e-filas-em-agencias-diz-especialista-11042021 
https://www.cartacapital.com.br/economia/novo-auxilio-emergencial-nao-compensa-perdas-de-20-milhoes-de-beneficiarios-mostra-estudo 

