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Tratamento precoce racha organizações e faz
médicos irem ao Ministério Público contra o CFM        

Fonte: estadão

Para o Conselho Federal de Medicina, diante da falta de alternativas terapêuticas, cabe ao
médico, com o paciente, decidir que remédio usar. Esse, porém, não é o entendimento de

outras entidades científicas, que destacam a ineficácia e sugerem banir o chamado kit covid .

Relatório pandemia Brasil

Novos casos na semana: 549.010

Óbitos na semana: 20.080

Média diária de óbitos: 2860

https://susanalitico.saude.gov.br/
https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,tratamento-precoce-racha-organizacoes-e-faz-medicos-irem-ao-ministerio-publico-contra-o-cfm,70003685136 


Política e internacional 
 

Após STF mandar instalar CPI, cresce no Senado pressão para

investigar ministros do tribunal

Secretaria estadual de Justiça e Direitos Humanos diz que ausência de demarcação aumenta
conflito na região dos tupinambás .

Contra Lula, Bolsonaro testa retórica

anticorrupção e tenta consolidar eleitor

conservador  

Cabe ao presidente da corte e relator da ação, Luiz Fux,
decidir se arquiva ou não .

PGR pede arquivamento de notícia-

crime de suposto desvio de Bolsonaro

Diurna | 24

Rússia expulsa 10 diplomatas dos

EUA e sugere que embaixador volte

para Washington, em resposta às

sanções

Fonte: cnn

Moscou não descarta a possibilidade de tomar
medidas “dolorosas” contra empresas norte-

americanas, mas não fecha a porta a um encontro
entre Putin e Biden.

Senadores viram ordem para criar comissão como interferência no Legislativo, e iniciativas que
miram Supremo ganham força.

Fonte: uol

Presidente avalia acenos a empresários e evangélicos e é
aconselhado a antecipar equipe de campanha e escalar

marqueteiro para 2022 

Fonte: folha

Justiça da Bahia contraria STF e determina reintegração de

posse de área habitada por indígenas  

Após sucesso de vacinação, Israel

abole uso de máscara nas ruas

O uso do acessório de proteção foi suspenso ao ar
livre, mas continua sendo obrigatório em locais

fechados.

Fonte: folha

Fonte: el país Fonte: carta capital

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://revistaforum.com.br/politica/doria-enfrenta-protesto-de-bolsonaristas-perto-de-sua-casa-e-atribui-ataques-a-gabinete-do-odio/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/04/apos-stf-mandar-instalar-cpi-cresce-no-senado-pressao-para-investigar-e-limitar-ministros-do-tribunal.shtml 
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/04/18/pgr-pede-arquivamento-de-noticia-crime-de-suposto-desvio-de-bolsonaro 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/04/contra-lula-bolsonaro-testa-retorica-anticorrupcao-e-tenta-consolidar-eleitor-conservador.shtml 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/04/justica-determina-reintegracao-de-posse-de-areas-habitadas-por-indigenas-tupinambas.shtml 
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-04-16/russia-expulsa-10-diplomatas-dos-eua-e-sugere-que-embaixador-volte-para-washington-em-resposta-as-sancoes.html 
https://www.cartacapital.com.br/mundo/apos-sucesso-de-vacinacao-israel-abole-uso-de-mascara-nas-ruas/ 


Sociedade 

 Na contramão do ‘fique em casa’, Brasil segue despejando

famílias no pico da pandemia

Covid-19 arrasou a vida e os sonhos das meninas e jovens de lares pobres. Muitas tiveram que
deixar os estudos de lado para se dedicar aos afazeres domésticos. A paulistana Stephany Rejani é

uma delas.

Familiares e especialistas denunciam a subnotificação

de casos de Covid nos presídios2021

Diurna | 24

Pandemia e isolamento aumentam procura por cultivo de

plantas em casa

Mais de 9 mil famílias já foram removidas na pandemia; problema é internacional, mas
algumas medidas inspiram.

Fonte: el páis

Fonte: folha Fonte: carta caital

'O quadro é de muita apreensão. As informações são precárias e há explosão de casos em
algumas unidades', diz advogado.

“Não estudo nada há um ano. Fico em casa limpando e

cozinhando”

Cultivo de flores e plantas ajudam a aliviar ansiedade e depressão na pandemia; descubra
quais podem ser criadas em casa sem perigo para crianças e animais.

Fonte: cnn

Fonte: carta capital

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://brasil.elpais.com/ciencia/2021-04-13/nao-estudo-nada-ha-um-ano-fico-em-casa-limpando-e-cozinhando.html?ssm=FB_BR_CM&utm_source=Facebook#Echobox=1618331626 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/familiares-e-especialistas-denunciam-a-subnotificacao-de-casos-de-covid-nos-presidios/ 
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/04/17/pandemia-e-isolamento-aumentam-procura-por-cultivo-de-plantas-em-casa 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/na-contramao-do-fique-em-casa-brasil-segue-despejando-familias-no-pico-da-pandemia/


SP vacinará operadores do metrô e da CPTM a partir de 11

de maio 

Saúde 

Governo de SP inicia distribuição de 407 mil medicamentos

do kit intubação

Chile afirma que Coronavac tem 80% de efetividade

para prevenir mortes

O governador João Doria (PSDB) diz que os medicamentos foram doados por empresas privadas ao
Ministério da Saúde e devem durar apenas três dias

Pesquisadores se dizem preocupados com reabertura em meio à situação ainda crítica
da pandemia 

Diurna | 24

Número de casos de Covid se estabiliza no Brasil, mas segue entre

maiores do mundo  

Fonte: uol

Fonte: el país

Fonte: cnn

Fonte: uol

Sindicatos haviam convocado greve pela vacina para a próxima terça-feira (20).

Dos 12,7 milhões de doses administradas no país sul-americano contra a covid-19, 90% são do
laboratório chinês Sinovac.

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/numero-de-casos-de-covid-se-estabiliza-no-brasil-mas-segue-entre-maiores-do-mundo.shtml 
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/sp-vacinara-operadores-do-metro-e-da-cptm-a-partir-de-11-de-maio.shtml 
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/04/18/governo-de-sp-inicia-distribuicao-de-407-mil-medicamentos-do-kit-intubacao 
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-04-17/chile-afirma-que-coronavac-tem-80-de-efetividade-para-prevenir-mortes.html 


Economia e meio ambiente 

'Diminuir desmatamento requer vontade

política, não financiamento', diz Noruega

sobre pedido de US$ 1 bi de Salles para

Amazônia

No projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias do
próximo ano, governo estimou que despesas atingirão

o limite do teto de gastos, comprimindo emendas e
despesas não obrigatórias.

Apenas 15% conseguem emprego na área em até 3

meses após formatura, diz pesquisa

Fonte: g1

Diurna | 24

O que é a Cúpula de Líderes, na qual Biden deve pressionar

Bolsonaro contra desmatamento na Amazônia  

Área econômica prevê gastos ainda

restritos em 2022, com corte em

emendas parlamentares  

Governo e ruralistas pressionam por lei

polêmica que beneficia desmatadores

da Amazônia

O Projeto de Lei (PL) 510/2021 alteraria as regras atuais o que
possibilitaria que terras públicas desmatadas ilegalmente se

tornem propriedade de quem as ocupou.

Fonte: bbc

Na pandemia, 4,9 milhões de

brasileiros saíram da classe média

para a baixa

71% dos brasileiros adultos da classe média estão com
pelo menos uma conta em atraso, ou seja, mais de 54

milhões de consumidores.

Fonte: g1

Pesquisa do Nube mostra que 19,93% dos graduados já inseridos no mercado estão
executando atividades relacionadas às suas profissões; com a escassez de vagas, eles acabam

trabalhando em funções de nível fundamental e médio.

Fonte: g1

Evento com 40 chefes de Estado será palco inaugural de política ambiental global do
presidente americano. Em meio à pressão e tensão, acordo bilateral entre Brasil e EUA

ainda é dúvida.

Fonte: bbc

Fonte: carta capital

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/04/18/o-que-e-a-cupula-de-lideres-na-qual-biden-deve-pressionar-bolsonaro-contra-desmatamento-na-amazonia.ghtml 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56763412 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56768884 
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2021/04/18/apenas-15percent-conseguem-emprego-na-area-em-ate-3-meses-apos-formatura-diz-pesquisa.ghtml 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/18/area-economica-preve-gastos-ainda-restritos-em-2022-com-corte-em-emendas-parlamentares.ghtml 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/na-pandemia-49-milhoes-de-brasileiros-sairam-da-classe-media-para-a-baixa/ 

