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Fome atingiu 19 milhões de brasileiros em 2020,
aponta pesquisa

Fonte: carta capital

Cenário de insegurança alimentar atingiu com mais força lares liderados por mulheres
negras e reflete redução de auxílio emergencial.

Relatório pandemia Brasil

Novos casos na semana: 439,98k

Óbitos na semana: 18,89k

Média diária de óbitos: 2,69k 

https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/fome-atingiu-19-milhoes-de-brasileiros-em-2020-aponta-pesquisa/ 
https://susanalitico.saude.gov.br/


Política e internacional 
 

Presidente da frente de prefeitos pede que STF se manifeste

sobre decisão de liberar cultos e missas

 

Mesmo que a decisão do ministro Kassio Nunes Marques de liberar missas e cultos presenciais
em meio à escalada de mortes da pandemia seja revertida pelo plenário do Supremo Tribunal

Federal em breve, ela já cumpriu o papel de ajudar o presidente da República a reforçar o apoio
junto ao naco religioso de sua base no momento em que cai sua aprovação.

General Luiz Eduardo Ramos articula

reforma e ganha poder no governo

Bolsonaro

Hélio Magalhães renunciou e expôs os motivos que o
incomodaram no cargo.

Interferência do governo 'passou do

limite', diz ex-presidente do conselho

do BB
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Como os EUA conseguiram

acelerar sua campanha de

vacinação em massa 

Fonte: cnn

A primeira potência mundial, que fracassou na
contenção do vírus, obtém sucesso na corrida da

imunização após uma bilionária aposta em projetos
incipientes

Jonas Donizette citou que liminar de Nunes Marques contradiz decisão do plenário do STF que deu
aos prefeitos a prerrogativa de decidir sobre abertura e fechamento das atividades nas cidades.

Fonte: uol

O general da reserva Luiz Eduardo Ramos operou, em
parceria com o também general Walter Braga Netto, a

missão dada por Bolsonaro de demitir a cúpula das
Forças Armadas e consolidar a aliança com o bloco dos

partidos do Centrão.

Fonte: g1

Ao encher igrejas, Kassio reforça apoio de grupos religiosos a

Bolsonaro

Construção de novo gasoduto amplia

disputa entre Rússia e Ocidente

Os Estados Unidos consideram que a nova
instalação tornará a União Europeia mais

dependente do Kremlin, e a Ucrânia teme que o
Governo de Putin avance sobre o país.

Fonte: el país

Fonte: uol

Fonte: el país

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/2021/04/04/presidente-da-frente-de-prefeitos-pede-que-stf-se-manifeste-sobre-decisao-de-liberar-cultos-e-missas.ghtml 
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/04/02/interferencia-do-governo-passou-do-limite-diz-ex-presidente-do-conselho-do-bb 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/04/05/ramos-articula-reforma-e-ganha-poder.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2021/04/05/com-igrejas-lotadas-kassio-reforca-apoio-de-grupos-religiosos-a-bolsonaro.htm?cmpid=copiaecola 
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-04-04/como-os-eua-conseguiram-acelerar-sua-campanha-de-vacinacao-em-massa.html 
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-04-03/construcao-de-novo-gasoduto-amplia-disputa-entre-russia-e-ocidente.html 


Sociedade 

Quase 70% das pessoas que vivem em comunidades não têm

dinheiro para comprar comida todos os dias, diz pesquisa

Plano de vacinação também inclui os policiais federais que atuam no estado. Expectativa do
governo é a de imunizar 180 mil profissionais da área. 

Jovens cruzam fronteira com Uruguai por vacina contra

covid-19: 'No Brasil, ia demorar muito'

Diurna | 22

Sem casa, famílias caiçaras buscam na Justiça direito à

permanência na Jureia

Em um período de duas semanas, falta dinheiro para as refeições em pelo menos um dia.
Movimentos sociais lançaram campanha para arrecadar cestas básicas.

Fonte: g1

Fonte: folha 

Fonte: carta caital

Na tarde de terça-feira (30/03), Abdel Perez, de 18 anos recém-completados, tomou a
primeira dose da vacina contra a covid-19. 

 

Vacinação contra Covid-19 de profissionais da segurança

pública começa nesta segunda em SP

Família Prado busca reconhecer judicialmente vínculo ancestral com território e recuperar
moradias derrubadas pela Fundação Florestal.

Fonte: revista fórum

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://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/05/sp-comeca-vacinacao-de-profissionais-da-seguranca-publica-contra-a-covid-19-nesta-segunda.ghtml 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2021/04/05/jovens-brasileiros-cruzam-fronteira-com-uruguai-por-vacina-contra-covid-19.htm?cmpid=copiaecola 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/sem-casa-casais-caicaras-buscam-na-justica-direito-a-permanencia-na-jureia/ 
https://revistaforum.com.br/brasil/quase-70-das-pessoas-que-vivem-em-comunidades-nao-tem-dinheiro-para-comprar-comida-todos-os-dias-diz-pesquisa/ 


Covid-19 e gripe: 6 respostas sobre a vacinação simultânea

prestes a começar no Brasil

Saúde 

Em reunião, OMS pede que Brasil apoie suspensão de

patentes de vacinas

Brasil chega a 331,5 mil mortes por Covid e se aproxima

de 13 milhões de casos

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Gebreyesus, aproveitou a reunião
bilateral com o governo brasileiro, uma das primeiras desde o início da pandemia da covid-19 -

para pedir que as autoridades nacionais apoiem a suspensão de patentes de vacinas.
 

O médico mais famoso do Brasil passou da conscientização sobre o HIV à divulgação
sobre a pandemia, hoje fora de controle no país. 

Diurna | 22

Drauzio Varella: “O discurso antivacina é como induzir ao suicídio

coletivo”

Fonte: el país

Fonte: g1

Fonte: uol

Fonte: g1

Com chegada do outono, Brasil tem desafio de vacinar população contra coronavírus e gripe ao
mesmo tempo: Qual deve ser priorizada? Brasil tem doses suficientes? 

País contabilizou 12.983.560 casos e 331.530 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia,
segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa.

https://brasil.elpais.com/ideas/2021-04-04/drauzio-varella-o-discurso-antivacina-e-como-e-induzir-ao-suicidio-coletivo.html 
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/04/05/covid-19-e-gripe-6-respostas-sobre-a-vacinacao-simultanea-prestes-a-comecar-no-brasil.ghtml 
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/04/04/em-reuniao-oms-pede-que-brasil-apoie-suspensao-de-patentes-de-vacinas.htm?cmpid=copiaecola 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/04/04/brasil-chega-a-3315-mortes-por-covid-e-se-aproxima-de-13-milhoes-de-casos.ghtml 


Economia e meio ambiente 

Amazônia: Salles busca US$1 bi em ajuda

externa para conter desmatamento

Sindicato diz que 400 dos 1 mil empregos na unidade
do interior de SP devem ser atingidos com fim das
operações. Empresa alegou perdas de 4 bilhões de

dólares no setor.

Analistas do mercado reduzem previsão de alta do PIB

para 2021 e 2022

Fonte: bbc

Diurna | 22

Estradas e construções ‘derretem’ com aquecimento global

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que
o Brasil quer 1 bilhão de dólares em ajuda externa de

países como os Estados Unidos para ajudar a reduzir o
desmatamento na Amazônia entre 30% e 40%.

LG vai encerrar operações mundiais

no mercado de celulares, e medida

deve afetar fábrica de Taubaté

Em reunião, Bolsonaro e Funai

incentivam indígenas a pedir por

agronegócio

"Estamos envolvendo presidente da República, querendo ajudar,
ministros, eu tenho que escutar essas ladainhas sobre

cooperativa? A paciência acabou", diz o madeireiro João Gesse
em áudio vazado

Fonte: uol

Impasse no orçamento e baixas

fragilizam Guedes, e Centrão quer

ministério fatiado

Ministro da Economia avalia que Bolsonaro pode
cometer crime de responsabilidade fiscal se não impor
vetos ao orçamento aprovado pelo Congresso. Ideia de

recriar a pasta do Planejamento voltou a circular.

Fonte: g1

Informações constam em pesquisa realizada pelo Banco Central. Expectativa de inflação dos
economistas dos bancos foi mantida em 4,81% para este ano e subiu para 3,52% em 2022.

Fonte: g1

No alto das montanhas da China, uma estrada solitária leva ao Tibete. Percorrendo mais
de mil quilômetros, a rodovia Qinghai-Tibet chegou a transportar 85% de todas as

mercadorias que entram e saem da região.

Fonte: uol

Fonte: g1

https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-56580205 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2021/04/04/amazonia-salles-busca-us1-bi-em-ajuda-externa-para-conter-desmatamento.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/04/03/em-reuniao-bolsonaro-e-funai-incentivam-indigenas-a-predir-por-agronegocio.htm?cmpid=copiaecola 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/05/analistas-do-mercado-reduzem-previsao-de-alta-do-pib-para-2021-e-2022.ghtml 
https://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/2021/04/05/impasse-no-orcamento-e-baixas-fragilizam-guedes-e-centrao-quer-ministerio-fatiado.ghtml 
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/04/05/lg-vai-encerrar-operacoes-no-mercado-de-celulares-medida-impacta-fabrica-em-taubate.ghtml 

