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Relatório pandemia

 Brasil

Novos casos na semana: 468,400

Óbitos na semana: 13,817

Média diária de óbitos: 1,970 
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Brasileiro foi mais triste, ansioso, raivoso e preocupado
que a média mundial em 2020

 

Fonte: carta capital

Comparação entre indicativos como tristeza e sensação de alegria mostraram 'felicidade que não
aconteceu', diz pesquisador da FGV.

https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/brasileiro-foi-mais-triste-ansioso-raivoso-e-preocupado-que-a-media/  
https://susanalitico.saude.gov.br/


Política e internacional 

 

Mesmo com manifestação contrária do TSE, deputados articulam

aprovação do 'distritão' 

Para professores, aposta de Bolsonaro em política externa baseada em relações pessoais, e não
interesses geopolíticos de Estado, isola o Brasil. "Antes de você se dar conta, seus aliados podem sair

do cargo e você sobra sozinho."

Queiroga diz que vacinará Bolsonaro

‘quando ele se sentir confortável’

Presidente repetiu argumento de que STF tirou poderes da
União sobre a pandemia, mas Corte explica que coordenação

cabe ao governo federal.

Bolsonaro volta a defender

desobrigação de máscara para

vacinados, mas diz que decisão será

de governadores
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Cúpula do G7: Biden quer formar

aliança para combater influência

global da China

Fonte: g1

O presidente dos EUA, Joe Biden, deve pedir a
líderes de outros países ocidentais que se oponham
à crescente influência da China durante o segundo

dia da cúpula do G7, disse um auxiliar do líder
norte-americano à BBC.

Para especialistas, sistema enfraquece representatividade dos partidos e ajuda a eleger ‘celebridades’.
Deputados defendem modelo misto ou atrelado à fidelidade partidária.

'O nosso governo é um governo liberal, que
defende o direito à liberdade', declarou o ministro

da Saúde 

Fonte: g1

Fim do governo de Netanyahu aprofunda isolamento de

Bolsonaro no mundo

Recorde de imigração: 150 brasileiros são

detidos por dia ao cruzar a fronteira do

México com os EUA em 2021

Apenas nos cinco primeiros meses deste ano, 21,9 mil
brasileiros foram detidos pelas autoridades americanas após

cruzar ilegalmente a fronteira do México com os Estados
Unidos.

Fonte: bbc Fonte: bbc

Fonte: g1

Fonte: carta capital

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://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/2021/06/12/mesmo-com-manifestacao-contraria-do-tse-deputados-articulam-aprovacao-do-distritao.ghtml 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/06/11/bolsonaro-volta-a-defender-desobrigacao-de-mascara-para-vacinados-mas-diz-que-decisao-sera-de-governadores.ghtml 
https://www.cartacapital.com.br/politica/queiroga-diz-que-vacinara-bolsonaro-quando-ele-se-sentir-confortavel 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/06/14/fim-do-governo-de-netanyahu-aprofunda-isolamento-de-bolsonaro-no-mundo.ghtml 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-57453654 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-57449082 


Sociedade 

Trabalhadores da Eletrobras anunciam greve de 72h contra

privatização

Evento organizado por motoclubes começou por volta das 7h na Avenida Olavo Fontoura, na Zona
Norte da capital paulista e deve ser encerrado às 14h na região do Ibirapuera, na Zona Sul. 

Com crise hídrica, governo reforça campanha sobre

consumo consciente de energia
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Um mês após ataques, governo autoriza uso da Força

Nacional na Terra Yanomami

Senado deve votar, nesta semana, projeto que permite a venda da estatal; paralisação
começa na terça-feira 15 

Fonte: g1

Fonte: folha 

O governo do presidente Jair Bolsonaro reforçou nos últimos dias uma campanha que pede "consumo
consciente" de energia e água aos brasileiros, em movimento que ocorre diante de uma escassez histórica

de chuvas que tem pressionado os reservatórios das hidrelétricas, principal fonte de geração do país.
 

Passeio de motociclistas em apoio a Bolsonaro provoca interdições

na Marginal Tietê e outras vias de SP

Cortada por rota usada para exploração ilegal, a região é atacada por garimpeiros armados há
pelo menos 35 dias. 

Fonte: uol

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/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/12/passeio-de-motociclistas-em-apoio-a-bolsonaro-provoca-interdicoes-na-marginal-tiete-e-outras-vias-de-sp.ghtml 
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2021/06/11/com-crise-hidrica-governo-reforca-campanha-sobre-consumo-consciente-de-energia.htm?cmpid=copiaecola 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/governo-autoriza-forca-nacional-apos-35-dias-do-ataque-aos-yanomamis 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/trabalhadores-da-eletrobras-anunciam-greve-de-72h-contra-privatizacao 


Cientistas criticam demora na aquisição de vacinas e

apontam falta de campanhas

Saúde 

Especialistas estimam que 3 em 4 mortes por Covid-19

poderiam ter sido evitadas

EUA estendem em 6 semanas prazo de validade da vacina da

Johnson

Segundo estudos citados por cientistas na CPI da Pandemia, número de mortes poderia ter sido
menor se vacinação tivesse iniciado antes

Pesquisas apontam que nem mesmo jovens saudáveis estão livres de serem infectados
mais de uma vez e que vacinados podem contrair a Covid e transmitir o vírus, uma vez

que a vacina não é 100% eficaz contra a transmissão.

Diurna | 32

Estudos mostram que máscaras devem ser mantidas contra

reinfecção e transmissão da Covid-19

Fonte: g1

Fonte: cnn

Fonte: cnn

Estudos apresentados pelos especialistas à CPI apontam que 3 em 4 mortes por Covid-19 poderiam
ter sido evitadas

Fonte: r7

Período de armazenamento refrigerado passa de três meses para quatro meses e meio; vacina tem
autorização de uso no Brasil

https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/06/12/estudos-mostram-que-mascaras-devem-ser-mantidas-contra-reinfeccao-e-transmissao-da-covid-19.ghtml 
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/06/11/cpi-ouve-os-cientistas-natalia-pasternak-e-claudio-maierovitch 
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/06/11/especialistas-estimam-que-3-em-4-mortes-por-covid-19-poderiam-ter-sido-evitadas 
https://noticias.r7.com/saude/eua-estendem-em-6-semanas-prazo-de-validade-da-vacina-da-johnson-11062021 


Economia e meio ambiente 

Desmatamento na Amazônia dispara 67%

em maio e esvazia promessas de

Bolsonaro

Em nota, estatal afirmou que evita o repasse
imediato para os preços internos.

 
 

Setor de serviços cresce 0,7% em abril, mas segue abaixo

do patamar pré-pandemia

Fonte: cnn
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Bolsonaro autoriza novo decreto de atuação das Forças Armadas na

Amazônia

Preço do diesel fecha semana

estável nos postos do Brasil;

gasolina e etanol sobem

Não existe risco iminente de ruptura da

barragem de Xingu, afirma Vale

O desmatamento da floresta amazônica no Brasil aumentou pelo
terceiro mês consecutivo em maio, mostraram dados preliminares
do governo nesta sexta-feira, e o presidente ainda não cumpriu a

promessa de abril de fortalecer o financiamento da vigilância
ambiental.

 
Fonte: uol

Petrobras pede que BR apoie oferta

para venda de fatia restante na

empresa

A Petrobras informou que enviou nesta sexta-feira uma carta à BR
Distribuidora na qual solicitou cooperação para a implementação

de uma oferta secundária visando a venda de sua participação
restante na companhia, de 37,50%.

 

No ano, o setor acumula em alta de 3,7%. Em 12 meses, porém, ainda tem queda de 5,4%. Serviços
prestados às famílias avançaram 9,3% em abril, mas ainda estão 40% abaixo do nível de fevereiro do

ano passado.
 

Fonte: g1

Em reunião na quinta, presidente autorizou a equipe jurídica do Palácio a formular a medida,
cuja expectativa é de ser publicada nos próximos dias

Fonte: g1

A Vale esclarece, com relação a notícias veiculadas na
imprensa, que não existe risco iminente de ruptura da

barragem de Xingu e que não houve alteração nas condições ou
nível de segurança da barragem, que permanece em nível 2.

Fonte: uolFonte: 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://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/06/11/bolsonaro-autoriza-novo-decreto-de-atuacao-das-forcas-armadas-na-amazonia 
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/06/11/desmatamento-na-amazonia-dispara-67-em-maio-e-esvazia-promessas-de-bolsonaro.htm?cmpid=copiaecola 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/06/10/nao-existe-risco-iminente-de-ruptura-da-barragem-de-xingu-afirma-vale.htm?cmpid=copiaecola 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/06/11/setor-de-servicos-cresce-07percent-em-abril-aponta-ibge.ghtml 
 https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/06/11/preco-do-diesel-fecha-semana-estavel-nos-postos-do-brasil-gasolina-e-etanol-sobem.ghtml 
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2021/06/11/petrobras-pede-que-br-apoie-oferta-para-venda-de-fatia-restante-na-empresa.htm?cmpid=copiaecola 

