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Relatório pandemia

 Brasil

Novos casos na semana: 438,680

Óbitos na semana: 11,623

Média diária de óbitos: 1,660 
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Anvisa pede mais informações sobre ButanVac para

liberar testes
 

Fonte: g1

Anvisa diz que, desde que recebeu o pedido do Butantan, gastou 24 dias analisando documentos,
e outros 48 dias aguardando respostas. 

https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/07/anvisa-pede-mais-informacoes-sobre-butanvac-para-liberar-testes.ghtml 
https://susanalitico.saude.gov.br/


Política e internacional 

 

Caso Pazuello eleva tensão entre 'generais do presidente' e

comando do Exército

Ex-ministro Celso Amorim e especialistas acreditam que decisão demonstra submissão do Exército
ao Governo Bolsonaro. “O presidente quer transformar militares em sua milícia”

CPI pode quebrar nesta terça os sigilos

de Carlos Bolsonaro, Wajngarten, Araújo

e Pazuello
Mantido no cargo mesmo depois de se tornar alvo de dois

inquéritos no Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo
Salles (Meio Ambiente) escalou o topo das preocupações de

Bolsonaro e do seu staff palaciano.

Planalto teme que Moraes mande

prender Salles

Diurna | 31

EUA enviarão neste mês mais de 6

milhões de vacinas para a América

Latina, incluindo o Brasil

Fonte: uol

A Administração Biden anunciou o destino de 31%
dos 80 milhões de doses que se comprometeu a
distribuir ao redor do mundo, sendo uma parte

para a região. Não se sabe quanto cada país
receberá

Tensão, dúvidas e medo são as palavras escolhidas para caracterizar as relações entre militares e o
poder político no Brasil recentemente

Comissão quer aprofundar apurações sobre o 'ministério
paralelo'; 

Fonte: uol

Indulto a Pazuello é novo passo rumo à desestabilização da

democracia brasileira

Quase 200 migrantes são achados no

México após denúncia 

Pessoas foram localizadas no estado de Chiapas após
guatemalteco denunciar ter sido vítima de um golpe

Fonte: el país Fonte: r7

Fonte: el país

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://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/ultimas-noticias/bbc/2021/06/05/caso-pazuello-eleva-tensao-entre-generais-do-presidente-e-comando-exercito-ve-historiador.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.uol.com.br/colunas/josias-de-souza/2021/06/05/planalto-teme-que-moraes-mande-prender-salles.htm?cmpid=copiaecola 
https://www.cartacapital.com.br/politica/cpi-pode-quebrar-nesta-terca-os-sigilos-de-carlos-bolsonaro-wajngarten-araujo-e-pazuello 
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-05/indulto-a-pazuello-e-novo-passo-rumo-a-desestabilizacao-da-democracia-brasileira.html 
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-06-03/eua-enviarao-neste-mes-mais-de-6-milhoes-de-vacinas-para-a-america-latina-incluindo-o-brasil.html 
https://noticias.r7.com/internacional/quase-200-migrantes-sao-achados-no-mexico-apos-denuncia-03062021 


Sociedade 

Dia D: SP faz hoje mutirão para atrasados na 2ª dose da

vacina contra covid

A ação ocorre entre 11h e 15h no Elevado Presidente João Goulart próximo à estação de metrô
Marechal Deodoro 

Cofen pede celeridade na votação do projeto que

estabelece piso salarial dos profissionais de enfermagem

Diurna | 31

Revolta de jogadores da seleção e denúncia de assédio

contra presidente da CBF colocam Copa América na

berlinda

O governo de São Paulo faz um "Dia D" para a aplicação da segunda dose da vacina contra a
covid-19 para quem está atrasado. 

Fonte: carta capital

Fonte: folha 

Projeto de Lei, que tramita no Congresso Nacional, vai beneficiar mais de 2,4 milhões de
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem 

Parada LGBT+ neste domingo em São Paulo terá testes rápido de

HIV

Atletas brasileiros estão insatisfeitos com a realização do campeonato e buscam apoio de
jogadores de outros times para boicote.

Fonte: carta capital

Fonte: el país

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://www.cartacapital.com.br/sociedade/parada-lgbt-neste-domingo-em-sao-paulo-tera-testes-rapido-de-hiv 
https://www.cartacapital.com.br/conteudo-patrocinado/cofen-pede-celeridade-ao-estabelecer-piso-salarial-a-enfermeiros 
https://brasil.elpais.com/esportes/2021-06-04/revolta-de-jogadores-da-selecao-e-denuncia-de-assedio-contra-presidente-da-cbf-colocam-copa-america-na-berlinda.html 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/06/05/mutirao-segunda-dose-sp.htm?cmpid=copiaecola 


Falta de vacinas impede que Brasil aplique 1 milhão de

doses por dia

Saúde 

Covid-19: Por que as pessoas não voltam para tomar a

segunda dose da vacina

Sputnik V não tem efeitos colaterais maiores que outras

vacinas, diz virologista

Taxa de abandono é esperada por especialistas, mas falta de imunizantes, intervalos entre doses e
fake news podem confundir

Os vírus são muito mais variados e difíceis de acessar do que as bactérias — o que
torna desafiador o trabalho de cientistas que buscam tratamentos para a doença.

Diurna | 31

Por que é praticamente impossível tratar Covid com remédios

Fonte: g1

Fonte: cnn

Fonte: r7

Só é possível atingir essa meta de imunização com entrega de 60 milhões de vacinas por mês;
Brasil é capaz de aplicar 2,5 mi por dia

Fonte: cnn

Segundo o professor da UFRJ, Amílcar Tanuri, o imunizante russo tem a mesma tecnologia das
vacinas da Janssen e da AstraZeneca; dose vacinal também é parecida

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/06/04/por-que-e-praticamente-impossivel-tratar-covid-com-remedios.ghtml 
https://noticias.r7.com/saude/falta-de-vacinas-impede-que-brasil-aplique-1-milhao-de-doses-por-dia-04062021 
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/06/06/covid-19-por-que-as-pessoas-nao-voltam-para-tomar-a-segunda-dose-da-vacina 
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/06/06/sputnik-v-nao-tem-efeitos-colaterais-maiores-que-outras-vacinas-diz-virologista 


Economia e meio ambiente 

Ricardo Salles diz à PGR que ministro da

Casa Civil solicitou reunião sobre

madeireiros

A economia brasileira registrou um crescimento de
1,2% no primeiro trimestre de 2021, em relação ao

trimestre anterior, informou o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira

(1º/06).

G7 se compromete com imposto mundial de ao menos 15%

para grandes empresas

Fonte: uol

Diurna | 31

Líder critica regras em discussão na Câmara: 'Força da pauta

antiambiental'

PIB: Por que a economia

surpreendeu no 1º tri, mesmo

com piora da pandemia

Amazônia tem aumento de 40,6% nos

focos de calor em maio em relação ao

mesmo mês no ano anterior

Ministro do Meio Ambiente é alvo de inquérito no STF.
Assessoria diz que era atribuição de Ramos na Secretaria de

Governo articular reuniões com outros poderes e
'instituições externas'.

Fonte: g1

Covid-19: pandemia pode gerar

perdas bilionárias a gerações que

estão na escola, diz estudo

As circunstâncias impostas pela covid-19 à educação no mundo
inteiro, junto à falta de engajamento dos jovens com o ensino
remoto e a evasão escolar no Brasil, estão provocando perdas

significativas de ensino quevão se traduzir em perdas econômicas
bilionárias para uma geração inteira de crianças brasileiras.

 

Londres, 5 Jun 2021 (AFP) - Os ministros das Finanças do G7 se comprometeram com um imposto
mínimo global para grandes empresas de "pelo menos 15%", de acordo com um comunicado

divulgado neste sábado (5) após uma reunião de dois dias em Londres.

Fonte: uol

No dia 5 de junho, se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas o coordenador da Frente
Parlamentar Ambientalista da Câmara dos Deputados, Rodrigo Agostinho (PSB-SP), não vê

muitos motivos para exaltar a atuação dos deputados no tema.

Fonte: g1

Região registrou 1.186 focos de calor durante o mês, segundo
dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais

(Inpe).

Fonte: bbcFonte: bbc

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://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/06/05/lider-de-frente-ambiental-critica-acoes-da-camara-e-ve-urgencia-em-desmate.htm?cmpid=copiaecola 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/06/02/ricardo-salles-diz-a-pgr-que-ministro-da-casa-civil-solicitou-reuniao-com-madeireiros.ghtml 
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/06/01/amazonia-tem-aumento-de-406percent-nos-focos-de-calor-em-maio-em-relacao-ao-mesmo-mes-no-ano-anterior.ghtml 
https://economia.uol.com.br/noticias/afp/2021/06/05/g7-se-compromete-com-imposto-mundial-para-grandes-empresas-de-ao-menos-15.htm?cmpid=copiaecola 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57311571 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57310867 

