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'A boiada passou e corre o risco de passar de novo': as
preocupações de ambientalistas um ano após reunião

ministerial de Bolsonaro

Fonte: bbc

A fala do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de que era preciso "aproveitar" a pandemia
para "ir passando a boiada" de desregulamentações marcou a reunião interministerial que criou

uma crise para o governo de Jair Bolsonaro um ano atrás.

Relatório pandemia Brasil

Novos casos na semana: 395.740

Óbitos na semana: 17.250

Média diária de óbitos: 2.460

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56821979
https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://susanalitico.saude.gov.br/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56831720 


Política e internacional 

 

Sob pressão, governo Bolsonaro faz aproximação com OMS

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga ações e omissões no combate à
pandemia pelo poder público deve realizar a primeira reunião nesta terça-feira (27/04).

Lula será julgado em foro no qual já foi

duas vezes absolvido

Ministro Lewandowski manteve os 30 dias, que
acabam na quarta, para que agência decida sobre a

importação da vacina russa.

STF nega recurso e prazo de análise

da Sputnik pela Anvisa é mantido 

Diurna | 25

EUA anunciam envio de recursos à

Índia para controlar covid-19

Fonte: noticias r7

Biden disponibilizará insumos para a fabricação da
vacina Covishield, suprimentos terapêuticos e kits

de teste rápido.

O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deverá participar nesta semana da tradicional coletiva
de imprensa global da OMS, organizada para jornalistas de todo o mundo.

Fonte: bbc

Varas criminais que vão receber processos da Lava Jato
são especializadas em crimes financeiros, como

corrupção e lavagem de dinheiro.

Fonte: uol

CPI da covid: Quem é quem na comissão que investigará ações

e omissões do governo Bolsonaro

Última paciente com ebola tem alta na

Guiné e país começa contagem

regressiva até fim de surto

Agora, é necessário esperar 42 dias até que o surto,
que começou em fevereiro, seja declarado

oficialmente terminado. Até o início de abril, 9
pessoas haviam morrido da doença no país.

Fonte: cnn

Fonte: notícias r7 Fonte: g1

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/jamil-chade/2021/04/26/sob-pressao-governo-faz-aproximacao-com-oms.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.r7.com/brasil/stf-nega-recurso-e-prazo-de-analise-da-sputnik-pela-anvisa-e-mantido-26042021 
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/04/25/lula-sera-julgado-em-foro-no-qual-ja-foi-duas-vezes-absolvido
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56854697  
https://noticias.r7.com/internacional/eua-anunciam-envio-de-recursos-a-india-para-controlar-covid-19-26042021 
https://g1.globo.com/bemestar/ebola/noticia/2021/04/25/ultima-paciente-com-ebola-tem-alta-na-guine-e-pais-comeca-contagem-regressiva-ate-fim-de-surto.ghtml 


Sociedade 

Projeto de lei para punir discriminação salarial contra

mulheres volta ao Congresso

No momento em que a alta de mortes por covid-19 no Brasil torna ainda mais complexas as
discussões sobre volta às aulas presenciais, o ensino remoto continua a ser a rotina de muitas

famílias — assim como não ter acesso à educação à distância continua a ser a realidade de grande
parte da população mais vulnerável.

Entre a Amazon e a pressão por mais tributo, como é

difícil a vida das livrarias de rua no Brasil

Diurna | 25

Manifestação de moradores de ocupação bloqueia Ponte

dos Remédios e Marginal Tietê em SP

Pronto para ser sancionado ou vetado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o
projeto de lei para punir discriminação salarial contra trabalhadoras mulheres vai dar um

passo para trás e deve voltar ao Congresso.

Fonte: bbc

Fonte: folha Fonte: uol

Emparedadas entre as práticas agressivas de gigantes como a multinacional americana e as
ameaças tributárias de Paulo Guedes, o setor editorial e livreiro resiste apesar da pandemia.

8 lições após um ano de ensino remoto na pandemia

Manifestantes reclamam do corte de água e energia em ocupação da Vila Leopoldina, na Zona
Oeste de SP. Marginal Tietê, no sentido Castello Branco, foi totalmente interditada, e teve uma

pista liberada às 9h30.
Fonte: g1

Fonte: el país

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.bbc.com/portuguese/geral-56642352 
https://brasil.elpais.com/cultura/2021-04-23/entre-a-amazon-e-a-pressao-por-mais-tributo-como-e-dificil-a-vida-das-livrarias-de-rua-no-brasil.html 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/26/manifestacao-de-moradores-de-ocupacao-bloqueia-ponte-dos-remedios-na-zona-oeste-de-sp.ghtml
https://www.uol.com.br/universa/noticias/agencia-estado/2021/04/26/lei-do-salario-igual-volta-congresso.htm?cmpid=copiaecola 


Saúde divulga cronograma de vacinas com redução de

31% na previsão de doses para maio

Saúde 

Ivermectina: de tratamento para gado ao Nobel, a história

do remédio sem eficácia comprovada contra Covid-19

Covid: como novo teste de anticorpos pode ajudar no

combate à pandemia

Medicamento criado para combater verminoses foi revolucionário na pecuária e contra a
'cegueira dos rios'; mas, testado contra a infecção pelo coronavírus, ele não mostrou eficácia e

mesmo assim faz parte do chamado 'kit-Covid'.

Neste domingo (25), país registrou 1.305 mortes e chegou a 195,8 mil no ano, mais do
que as 194,9 mil do ano passado.

Diurna | 25

Covid-19 já matou mais brasileiros em 2021 do que em todo 2020

Fonte: notícias r7

Fonte: bbc

Fonte: g1

Fonte: jovempan

Na última semana, o Brasil superou a meta e chegou a vacinar 1,7 milhão de
pessoas em um único dia

Um novo teste de anticorpos barato e rápido pode ser a ferramenta mais recente na luta contra
a covid-19.

https://noticias.r7.com/saude/coronavirus/covid-19-ja-matou-mais-brasileiros-em-2021-do-que-em-todo-2020-25042021 
https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/saude-divulga-cronograma-de-vacinas-com-reducao-de-31-na-previsao-de-doses-para-maio.html 
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2021/04/25/ivermectina-de-tratamento-para-gado-ao-nobel-a-historia-do-remedio-sem-eficacia-comprovada-contra-covid-19.ghtml 
https://www.bbc.com/portuguese/geral-56885836 


Economia e meio ambiente 

Aumento nas emissões de carbono pode

reduzir em 12% volume de chuvas nos 9

países da Amazônia, diz estudo

Com instalação da CPI da Covid-19 e novos dados do
Brasil e dos Estados Unidos, ás 9h09, o dólar recuava

0,92%, a R$ 5,44.

Congresso deve votar reformas tributária e administrativa

em 2021, diz Lira

Fonte: g1
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Cúpula do clima: como países ricos estão falhando em suas metas

ambientais

Dólar inicia semana agitada em

queda contra real

Salles pede a Guedes mais R$ 270

milhões para meio ambiente após corte

no Orçamento

 
Impacto pode ser maior nos chamados 'rios

voadores' que o desmatamento total do bioma.

Fonte: o globo

Ministérios tentam garantir mais

dinheiro após Orçamento de 2021

ser sancionado

Em meio às reclamações, a única pasta que tem
a garantia de que não faltarão recursos é a da

Saúde.

Fonte: notícias r7

A Câmara dos Deputados e o Senado têm o compromisso de votar ainda neste ano as reformas
tributária e administrativa, disse o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em sua conta

no Twitter, nesta segunda-feira.

Fonte: uol

Parte das nações desenvolvidas está atrasada na redução de emissão de carbono, e repasse
financeiro aos países pobres também está abaixo do prometido.

Fonte: g1

Fonte: jovem pan

Em ofício, titular do MMA solicitou mais verba para
ações de fiscalização. Veto na pasta foi publicado por

Bolsonaro um dia após promessa de reforço na Cúpula
do Clima 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/04/23/cupula-do-clima-como-paises-ricos-estao-falhando-em-suas-metas-ambientais.ghtml 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/04/24/aumento-nas-emissoes-de-carbono-pode-reduzir-em-12percent-volume-de-chuvas-nos-9-paises-da-amazonia-diz-estudo.ghtml 
https://oglobo.globo.com/economia/salles-pede-guedes-mais-270-milhoes-para-meio-ambiente-apos-corte-no-orcamento-24986098 
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2021/04/26/congresso-compromisso-votar-reformas-tributaria-administrativa.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.r7.com/dolar-inicia-semana-agitada-em-queda-contra-real-26042021 
https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/ministerios-tentam-garantir-mais-dinheiro-apos-orcamento-de-2021-ser-sancionado.html 

