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Operação no Jacarezinho deixa 25 mortos, provoca intenso
tiroteio e tem fuga de bandidos

Fonte: g1

A polícia diz que 24 mortos são suspeitos, mas não deu detalhes sobre quem eles são e o que
faziam ao serem baleados. A 25ª vítima é o policial civil André Frias, atingido na cabeça.

Relatório pandemia Brasil

Novos casos na semana: 430.047

Óbitos na semana: 14.600

Média diária de óbitos: 2.008

https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://susanalitico.saude.gov.br/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/05/06/tiroteio-deixa-feridos-no-jacarezinho.ghtml 


Política e internacional 

 

Tudo indica que Bolsonaro não me quer para vice em 2022, diz

Mourão

O presidente Jair Bolsonaro reagiu, em conversa com apoiadores na saída do Palácio da
Alvorada nesta quarta-feira 12, a uma entrevista concedida pelo relator da CPI da Covid, o

senador Renan Calheiros (MDB-AL), na qual ele afirma que a comissão “não  é para investigar
desvios de recursos”.

XP/Ipespe: só Lula aparece

numericamente à frente de Bolsonaro no 2º
turno

O comando da CPI da Covid no Senado já detectou uma
tentativa da defesa do ex-ministro da Saúde Eduardo

Pazuello de evitar comparecer ao depoimento do dia 19
como testemunha.

CPI é alertada de que Pazuello tenta

evitar comparecer ao depoimento

como testemunha
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Marinha dos EUA faz apreensão

gigantesca de armas no Mar da

Arábia

Fonte: g1

Entre os objetos apreendidos estão dezenas de
mísseis antitanque russos e milhares de rifles de

assalto chineses. Ao ser distribuído no USS
Monterey, Arsenal cobriu parte do navio, que tem

173 metros.

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), disse acreditar que o presidente
Jair Bolsonaro (sem partido) não pretende tê-lo como candidato a vice nas eleições de 2022.

O petista tem 42%, contra 40% do adversário de
extrema-direita; a margem de erro é de 3,2 pontos

percentuais para mais ou para menos.

Fonte: uol

Bolsonaro ironiza Renan Calheiros: ‘Faça uma CPI do leite

condensado’

Espanha pede a Bolsonaro

compromissos contra o desmatamento

para desbloquear o acordo UE-Mercosul

Ministra das Relações Exteriores se reúne com
presidente durante visita oficial. Questão ambiental

é um dos principais entraves para a ratificação

Fonte: g1 Fonte: el país

Fonte: carta capital

Fonte: carta capital

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/tudo-sobre/eduardo-pazuello/
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/05/10/tudo-indica-que-bolsonaro-nao-me-quer-para-vice-em-2022-diz-mourao.htm?cmpid=copiaecola 
https://g1.globo.com/economia/blog/ana-flor/post/2021/05/10/cpi-e-alertada-de-que-pazuello-tenta-evitar-comparecer-ao-depoimento-como-testemunha.ghtml 
https://www.cartacapital.com.br/politica/xp-ipespe-so-lula-aparece-numericamente-a-frente-de-bolsonaro-no-2o-turno/ 
https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-ironiza-renan-calheiros-faca-uma-cpi-do-leite-condensado/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/05/10/marinha-dos-eua-apreende-armas-no-mar-da-arabia-do-norte.ghtml 
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-08/espanha-pede-a-bolsonaro-compromissos-com-desmatamento-para-desbloquear-o-acordo-ue-mercosul.html 


Sociedade 

Revisão do Plano Diretor é para tornar São Paulo ‘mais

inclusiva’, diz secretário

Estudo feito em Manguinhos, no Rio, sugere que reabertura de escolas é segura com imunização
de profissionais da educação.

Serrana, ‘capital da vacina’ do Brasil, já faz planos para

retomar festas, abraços e negócios 
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SP: Capital começa a vacinar pessoas com Down; drive-

thrus são suspensos

Segundo Cezar Azevedo, a proposta é promover eventuais mudanças que possam facilitar a
vida dos paulistanos.

Fonte: noticias r7

Fonte: folha Fonte: jovem pan

Projeto S, piloto da imunização em massa do Instituto Butantan, garante vacinação de quase
100% dos adultos do município paulista e resgata na população o otimismo de dias melhores.

Marileide, por exemplo, sonha com o dia em que poderá voltar a dançar forró.

Fiocruz: crianças têm mais chance de pegar covid do que de

transmitir

A cidade de São Paulo começa a vacinar hoje três novos grupos contra a covid-19. Podem se
vacinar nesta etapa pessoas com síndrome de Down, pacientes em terapia renal substitutiva e

transplantados imunossuprimidas com idades entre 18 a 59 anos.

Fonte: el país

Fonte: uol

https://www.cartacapital.com.br/justica/mortes-por-covid-19-no-sistema-prisional-crescem-190/
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.r7.com/saude/fiocruz-criancas-tem-mais-chance-de-pegar-covid-do-que-de-transmitir-10052021 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/05/10/sp-capital-comeca-a-vacinar-pessoas-com-down-drive-thrus-sao-suspensos.htm?cmpid=copiaecola 
https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/revisao-do-plano-diretor-e-para-tornar-sao-paulo-mais-inclusiva-diz-secretario.html 
https://noticias.r7.com/brasil/bolsonaro-promete-isentar-motos-de-pedagio-em-rodovias-federais-10052021 


Butantan entrega 2 milhões de doses da CoronaVac ao

Ministério da Saúde

Saúde 

Vacina da Pfizer não requer mudanças contra novas

variantes 

'Não há outro caminho que não a ciência', diz ministro

da Saúde 

BioNTech, que desenvolve vacina junto à Pfizer, ressaltou ainda o estudo de uma terceira dose e o
aprimoramento do imunizante.

O Brasil apresentou neste domingo (9) média diária de 2.092 mortes por covid-19 ao
longo da última semana, com 934 óbitos confirmados nas últimas 24 horas.
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Brasil chega a 54º dia seguido de média acima de 2.000 mortes por

covid

Fonte: uol

Fonte: notícias r7

Fonte: uol

O Instituto Butantan entregou na manhã de hoje 2 milhões de doses da CoronaVac ao
Ministério da Saúde para a imunização contra a covid-19 no Brasil, totalizando 45,1

milhões de doses entregues.

Marcelo Queiroga falou hoje sobre importância de incentivar também investimentos privados
em pesquisa de saúde no Brasil.

Fonte: notícias r7

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/05/09/covid-19-coronavirus-casos-mortes-09-de-maio.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/05/10/butantan-entrega-2-milhoes-de-doses-da-coronavac-ao-ministerio-da-saude.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.r7.com/saude/vacina-da-pfizer-nao-requer-mudancas-contra-novas-variantes-10052021 
https://noticias.r7.com/saude/nao-ha-outro-caminho-que-nao-a-ciencia-diz-ministro-da-saude-10052021 


Economia e meio ambiente 

O conflito sobre extração de madeira que

se tornou alvo da Polícia Federal no Pará

Em terceira semana seguida de revisão, fontes do
Banco Central projetam crescimento de 3,21% da

economia brasileira

Preço médio do etanol sobe em 20 estados e no DF e cai

em outros 6

Fonte: g1
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Agronegócio brasileiro pode perder até R$ 5,7 bilhões por ano com

desmatamento na Amazônia, diz estudo

Mercado aumenta a previsão do

PIB e renova a alta da inflação em

2021

Ministério Público investiga 'reuniões

secretas' para fundir órgãos que

monitoram desmatamento

Na manhã de segunda-feira (03/05), a sede do Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) de Santarém,
no oeste do Pará, se tornou cenário para um embate que tem

gerado conflito intenso na região.

Fonte: bbc

Em Brasília, pagamento de impostos

pode ajudar no combate à Covid-19

No mês passado, a Câmara Legislativa do Distrito
Federal aprovou um projeto que permite o

pagamento de um tributo vencido ou a vencer por
meio de doações para o enfrentamento à pandemia

Fonte: jovempan

Valor do biocombustível nos postos teve elevação de 2,10% na semana passada, de R$ 3,908
para R$ 3,990 o litro, diz ANP

Fonte: notícias r7

Desmatamento diminui a capacidade do bioma amazônico de regular padrões de chuva,
colocando os sistemas agrícolas do país em perigo, dizem cientistas da UFMG. Pesquisa foi

publicada nesta segunda-feira (10) na 'Nature Communications'.

Fonte: bbc

Em outubro de 2020, o Ministério do Meio Ambiente tornou
pública sua intenção de fundir dois órgãos de proteção

ambiental com características bastante distintas — o Ibama e o
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

(ICMBio).

Fonte: jovempan

https://g1.globo.com/natureza/amazonia/noticia/2021/05/10/agronegocio-brasileiro-pode-perder-ate-r-57-bilhoes-por-ano-com-desmatamento-na-amazonia-diz-estudo.ghtml 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57017715 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56989951 
https://noticias.r7.com/economia/preco-medio-do-etanol-sobe-em-20-estados-e-no-df-e-cai-em-outros-6-10052021 
https://jovempan.com.br/noticias/economia/mercado-aumenta-a-previsao-do-pib-e-renova-a-alta-da-inflacao-em-2021.html 
https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/em-brasilia-pagamento-de-impostos-pode-ajudar-no-combate-a-covid-19.html 

