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“Não é doença, é fome”

Fonte: el país

Unidades de saúde de Brasília identificam aumento de busca por pessoas com sintomas que
acreditam ser de doença, mas que, na verdade, estão famintas. É mais um dramático impacto da

pandemia.

Relatório pandemia Brasil

Novos casos na semana: 463,370

Óbitos na semana: 13.310

Média diária de óbitos: 1900
ABERTA PARA ENCOMENDAS

https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-24/nao-e-doenca-e-fome.html 


Política e internacional 

 

Médica anunciada há dez dias para secretaria da Covid não

exercerá mais função, diz Saúde 

 

A notificação de infectados com a cepa indiana do coronavírus no Brasil levou autoridades
brasileiras a discutir medidas para tentar barrar o avanço dessa variante no país.

 

Após operação da PF contra Salles, Aras

pede que MPF seja ouvido em buscas

Segundo instituto, aprovação a indicações é de 41% e sobe
entre apoiadores do presidente

Datafolha: 54% rejeitam a nomeação

de militares para cargos no governo

Bolsonaro
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Israel e Gaza retomam vida normal

com início do cessar-fogo na região

Fonte: uol

Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu,
classificou a ofensiva contra o grupo terrorista

Hamas um "êxito excepcional"

Pasta não detalha motivo da saída da infectologista Luana Araújo. No dia 12 de maio, ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que ela comandaria Secretaria de Enfrentamento à Covid.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, entrou
com ação no Supremo Tribunal Federal, nesta sexta-
feira, 21, para que todo juiz sempre ouça o Ministério

Público antes de decidir sobre pedidos de prisão
provisória.

Fonte: g1

Autoridades discutem circulação de cepa indiana; Pazuello

deve voltar à CPI

Covid: por que Taiwan e Cingapura

vivem alta de infecções, após serem

vistos como exemplos de sucesso

Eles foram exaltados como histórias de sucesso
contra o coronavírus, e registravam quase nenhum

caso de covid-19 no começo de 2021

Fonte: r7 Fonte: bbc

Fonte: uol

Fonte: uol

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://g1.globo.com/politica/noticia/2021/05/22/medica-anunciada-ha-dez-dias-para-secretaria-da-covid-nao-exercera-mais-funcao-diz-saude.ghtml 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/datafolha-54-rejeitam-a-nomeacao-de-militares-para-cargos-no-governo-bolsonaro.shtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/05/22/apos-operacao-da-pf-contra-salles-aras-pede-que-mpf-seja-ouvido-em-buscas.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/05/22/vitima-de-cepa-indiana-e-intubada-e-sp-quer-barreiras-pazuello-volta-a-cpi.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.r7.com/internacional/fotos/israel-e-gaza-retomam-vida-normal-com-inicio-do-cessar-fogo-na-regiao-21052021 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-57184807 


Sociedade 

 Yanomamis denunciam novo ataque de garimpeiros a aldeia

em Roraima

Cerca de 50 ativistas exigem que empresa faça uma transição para oferecer somente alimentos
vegetais até 2025. Protestou começou na madrugada deste sábado e deve seguir por pelo menos 24

horas.

Quatro meninas brasileiras estupradas por hora. Um

crime generalizado e silenciado
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Sindicato dos Jornalistas e Fenaj repudiam ataques a

repórter em ato bolsonarista

Bombas de gás e tiros foram registrados na comunidade Palimiú, que sofreu ataques há uma
semana. Liderança pede presença do Exército.

Fonte: g1

Fonte: folha 

Dados são a ponta do iceberg, pois considera apenas o que chega aos ouvidos da polícia

Grupo de direitos dos animais bloqueia centros de distribuição do

McDonald's no Reino Unido

Profissional foi impedido de exercer sua função e teve que ser escoltado por policiais militares
para escapar dos manifestantes 

Fonte: el país

Fonte: carta capital

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://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/05/22/grupo-de-direitos-dos-animais-bloqueia-centros-de-distribuicao-do-mcdonalds-no-reino-unido.ghtml 
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-18/quatro-meninas-brasileiras-estupradas-por-hora-um-crime-generalizado-e-silenciado.html 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/sindicato-dos-jornalistas-e-fenaj-repudiam-ataques-a-reporter-em-ato-bolsonarista 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/yanomamis-denunciam-novo-ataque-de-garimpeiros-a-aldeia-em-roraima 


Covid-19: Grávidas passam anticorpos para os bebês?

Saúde 

Fiocruz recebe hoje insumos para produção de 12 milhões

de doses 

Mortes por covid-19 param de cair no Brasil e indicam

início de nova alta

Produção de vacinas Oxford/AstraZeneca que está parada desde o dia 20 deve ser retomada na
terça-feira (25) 

Segundo dados da OMS, de todas as mortes na região, 44% ocorreram no Brasil; o
segundo país com mais mortes é o México, que tem 22% do total.
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América Latina beira 1 milhão de mortos com apenas 3% de

vacinados

Fonte: g1

Fonte: r7

Fonte: g1

Caso de mãe vacinada que transmitiu anticorpos para seu bebê durante a gestação em Santa
Catarina ganhou destaque. Segundo estudo publicado pelo American Journal of Obstetrics and

Gynecology, imunidade contra covid pode ser transmitida da grávida para o bebê - mas ainda há
diversas dúvidas sobre o tema, como quanto tempo dura a proteção.

 

Fonte: uol

A média móvel de mortes por covid-19 no Brasil parou de cair e já sinaliza que está iniciando uma
tendência de alta, rumo que a média de casos já registra desde o final de abril.

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/05/22/america-latina-beira-1-milhao-de-mortos-com-apenas-3percent-de-vacinados.ghtml 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/05/20/covid-19-gravidas-passam-anticorpos-para-os-bebes-entenda-o-que-se-sabe.ghtml 
https://noticias.r7.com/brasil/fiocruz-recebe-hoje-insumos-para-producao-de-12-milhoes-de-doses-22052021 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/05/22/media-movel-mortes-covid.htm?cmpid=copiaecola 


Economia e meio ambiente 

Conhecido pelas cachoeiras e trilhas,

parque de RO que será reduzido tem

histórico de invasão e até emboscada

contra a polícia

Segundo a ANS, houve crescimento no último ano em
todas as modalidades de contratação, com destaque

para beneficiários acima de 59 anos.

IR 2021: Receita abre na segunda consultas ao 1º lote de

restituição; R$ 6 bilhões serão pagos

Fonte: g1
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Pagar por serviço ambiental para conservar a Amazônia será eficaz

se invasões de terra acabarem, dizem especialistas

Planos de saúde ganham mais de

1 milhão de clientes na pandemia

e reúnem maior nº em quase 5

anos

Após ordem da Justiça, Ibama

restabelece regra sobre exportação de

madeira 

Criada em 1990, unidade (que abrange as cidades de Nova
Mamoré e Guajará-Mirim) tinha uma área de 216.568

hectares.

Fonte: g1

O governo Bolsonaro cria novas

estatais para facilitar o processo de

privatização

No último ano de Michel Temer, 2018, eram 134
empresas. No primeiro ano do governo Bolsonaro, o

número aumentou para 200.

Segundo Receita, 1º lote será pago em 31 de maio a 3,4 milhões de contribuintes. Valor a ser
pago é o maior da história.

Fonte: g1

Lei sancionada que cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais depende de
regulamentação. Pagamento consiste em transação voluntária, quando alguém paga para se
colocar em prática atividades que ajudem a recuperar, melhorar e manter o ecossistema em

funcionamento.

Fonte: g1

Suspensão da norma no ano passado facilitou exportações de
espécies nativas. PF investiga ministro do Meio Ambiente e

presidente do Ibama.

Fonte: carta capitalFonte: g1

https://www.cartacapital.com.br/economia/o-governo-bolsonaro-cria-novas-estatais-para-facilitar-o-processo-de-privatizacao/
https://www.cartacapital.com.br/economia/o-governo-bolsonaro-cria-novas-estatais-para-facilitar-o-processo-de-privatizacao/
https://g1.globo.com/am/amazonas/natureza/amazonia/noticia/2021/05/22/pagar-por-servico-ambiental-para-conservar-a-amazonia-sera-eficaz-se-invasoes-de-terra-acabarem-dizem-especialistas.ghtml 
https://g1.globo.com/ro/rondonia/natureza/amazonia/noticia/2021/05/21/conhecido-pelas-cachoeiras-e-trilhas-parque-de-ro-que-sera-reduzido-tem-historico-de-invasao-e-ate-emboscada-contra-a-policia.ghtml 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/05/22/apos-ordem-da-justica-ibama-restabelece-regra-sobre-exportacao-de-madeira.ghtml 
https://g1.globo.com/economia/imposto-de-renda/2020/noticia/2021/05/21/receita-paga-r-6-bi-em-restituicoes-1o-lote-do-ir-2021-o-maior-da-historia-consultas-abrem-segunda.ghtml 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/21/planos-de-saude-ganham-mais-de-1-milhao-de-clientes-na-pandemia-e-atingem-maior-nivel-em-quase-5-anos.ghtml 
https://www.cartacapital.com.br/economia/o-governo-bolsonaro-cria-novas-estatais-para-facilitar-o-processo-de-privatizacao/ 

