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Conflito entre israelenses e palestinos se agrava na Faixa de Gaza

Fonte: cnn

Palestina cobra 'reconhecimento' de direitos por Israel, que culpa organizações islâmicas pelo
conflito.

Relatório pandemia Brasil

Novos casos na semana: 447.410

Óbitos na semana: 13.306

Média diária de óbitos: 1900

https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2021/05/15/conflito-entre-israelenses-e-palestinos-se-agrava-na-faixa-de-gaza-entenda 
https://susanalitico.saude.gov.br/


Política e internacional 

 

‘Meus ministros estão alinhados para preservar a nossa

liberdade’, diz Bolsonaro em Brasília

Em ascensão no PSDB, ele foi secretário estadual, deputado e se reelegeu em 2020 ao comando
da maior cidade do país; luta contra a doença vinha desde 2019 

 
 

MP de Contas pede para investigar uso de

dinheiro público na defesa de Pazuello

Ex-ministro Mandetta e o diretor da Anvisa relataram
tentativa de mudar bula da cloroquina. Ex-secretário

Wajngarten contou que proposta de vacina da Pfizer ficou 2
meses sem resposta, o que foi confirmado por diretor da

farmacêutica.
 

Não acompanhou a CPI da Covid?

Veja o que rolou até aqui

Diurna | 28

Autoridade de saúde dos EUA decide

que pessoas vacinadas contra Covid-

19 podem ficar sem máscara em

ambientes abertos e fechados

Fonte: g1

Nova recomendação vale para pessoas 'totalmente'
vacinadas, ou seja, que tomaram as duas doses ou a

dose única, dependendo do tipo de imunizante. 

Presidente participou de ato pró-governo neste sábado, 15, e chamou Lula de ‘canalha’; grupos pedem
fim das medidas de isolamento e a adoção do voto impresso nas eleições de 2022

Objetivo é saber se o uso de recursos públicos e o tempo
de servidores públicos na defesa de Pazuello atendem a

interesse público

Fonte: jovempan

Bruno Covas, prefeito de São Paulo, morre aos 41 anos vítima de

câncer 

Israel faz ataque massivo contra túneis

do Hamas na Faixa de Gaza; Líbano lança

foguetes

O número de mortes entre os palestinos subiu para
119, incluindo 31 crianças e 19 mulheres; esforços de

mediação do Egito fracassaram

Fonte: g1 Fonte: jovempan

Fonte: cnn

Fonte: veja

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://jovempan.com.br/noticias/politica/meus-ministros-estao-alinhados-para-preservar-a-nossa-liberdade-diz-bolsonaro-em-brasilia.html 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/05/15/cpi-da-covid-principais-pontos.ghtml 
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/05/14/mp-de-contas-pede-para-investigar-uso-de-dinheiro-publico-na-defesa-de-pazuello 
https://veja.abril.com.br/politica/bruno-covas-prefeito-de-sao-paulo-morre-aos-41-anos-vitima-de-cancer/
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/05/13/autoridade-de-saude-dos-eua-decide-que-pessoas-vacinadas-contra-covid-19-podem-ficar-sem-mascara-em-ambientes-abertos-e-fechados.ghtml 
https://jovempan.com.br/noticias/mundo/israel-faz-ataque-massivo-contra-tuneis-do-hamas-na-faixa-de-gaza-libano-lanca-foguetes.html 


Sociedade 

O que a desindustrialização tem a ver com a violência na

favela do Jacarezinho

Ato de denúncia reúne milhares de manifestantes em São Paulo e outras capitais uma semana
depois do massacre no Jacarezinho, onde 28 pessoas foram assassinadas durante uma operação

policial

WhatsApp terá mudança de privacidade obrigatória a

partir deste sábado

Diurna | 28

Quase mil pessoas são resgatadas de trabalho escravo no

Brasil em 2020

A chacina na favela com maior população preta do Rio não é apenas reflexo da violência e do
racismo, aponta o historiador Raul Milliet

Fonte: el país

Fonte: folha 

Se usuário não aceitar mudanças, perderá acesso às funcionalidades do WhatsApp aos
poucos.

“Os negros mortos são números, eles não têm nome”: as vozes

contra o racismo que mata no Brasil

Minas Gerais foi o estado com maior número de resgates em 2020, com 351 casos, seguido do
Distrito Federal, Pará, Goiás e a Bahia 

Fonte: cnn

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://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-14/os-negros-mortos-sao-numeros-eles-nao-tem-nome-as-vozes-contra-o-racismo-que-mata-por-chacina-fome-ou-covid-19-no-brasil.html 
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/05/14/whatsapp-tera-mudanca-de-privacidade-obrigatoria-a-partir-deste-sabado-entenda 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/quase-mil-pessoas-sao-resgatadas-de-trabalho-escravo-no-brasil-em-2020/ 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-que-a-desindustrializacao-tem-a-ver-com-a-violencia-na-favela-do-jacarezinho 


Butantan paralisa produção da Coronavac por falta de

matéria-prima vinda da China 

Saúde 

Aplicativo desenvolvido pela USP ajuda no combate à

depressão 

Vacinas contra a covid-19: por que Brasil poderia ter

reservado doses antes mesmo da aprovação da Anvisa,

segundo especialistas

Projeto é feito em parceria com uma universidade do Peru e ainda está em fase de testes.

Em boletim divulgado neste sábado (15), o Ministério da Saúde informou que o Brasil
reportou 2.087 novas mortes provocadas por covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o

começo da pandemia, houve 434.715 óbitos causados pela doença.

Diurna | 28

Brasil registra 2.087 novas mortes por covid-19 em 24 h, segundo

ministério

Fonte: uol

Fonte: cnn

Fonte: el país

Diretor do Instituto afirma que aguarda a liberação de mais insumos, mas que com
atual quantidade só deve entregar menos da metade das doses previstas para maio

Fonte: bbc

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/05/15/covid-19-coronavirus-mortes-casos-15-de-maio.htm?cmpid=copiaecola 
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-14/butantan-paralisa-producao-da-coronavac-por-falta-de-materia-prima-vinda-da-china.html 
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/05/14/aplicativo-desenvolvido-pela-usp-ajuda-no-combate-a-depressao 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57124616 


Economia e meio ambiente 

Mudanças climáticas: os 'caçadores de

frio' que combatem aquecimento global

capturando gases nocivos

Nesta semana, a CNI publicou um manifesto em que
defende “uma reforma ampla que contemple tributos

federais, estaduais e municipais"

Entenda decisão histórica do STF sobre ICMS e o impacto

para governo e empresas

Fonte: g1

Diurna | 28

Tornado deixa mortos e centenas de feridos na China

Indústria defende reforma

tributária mais ampla

EUA querem que Papa participe de

conferência sobre clima, diz Kerry no

Vaticano

Uma equipe na Guatemala faz parte de uma rede global de
pessoas que rastreia e destrói fontes ocultas de gases - uma

forma eficiente e pouco conhecida de enfrentar as mudanças
climáticas.

Fonte: g1

20.000 contêineres e 25 tripulantes

continuam retidos no Canal de Suez

Um mês depois do acidente que paralisou o comércio
mundial, a disputa com o navio ‘Ever Given’ encalha

Supremo decidiu que PIS/Cofins não pode ser aplicado sobre ICMS, o que reduz imposto pago
pelas empresa, mas limitou valores a serem devolvidos

 

Fonte: cnn

Dois tornados mataram pelo menos 12 pessoas e deixaram mais de 400 feridos durante a
madrugada deste sábado (15), depois de passarem pelo centro e leste da China. Ventos de até 260

km/h varreram a metrópole de Wuhan, berço da pandemia de coronavírus.

Fonte: g1

John Kerry, enviado do clima do presidente americano Joe
Biden, se encontrou com o papa neste sábado no Vaticano.

Fonte: el paísFonte: cnn

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/05/15/tornado-deixa-mortos-e-centenas-de-feridos-na-china.ghtml 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/05/15/mudancas-climaticas-os-cacadores-de-frio-que-combatem-aquecimento-global-capturando-gases-nocivos.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/05/15/eua-querem-que-papa-participe-de-conferencia-sobre-clima.ghtml 
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/05/15/entenda-decisao-historica-do-stf-sobre-icms-e-impacto-para-governo-e-empresas 
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/05/14/industria-defende-reforma-tributaria-mais-ampla 
https://brasil.elpais.com/economia/2021-05-03/20000-conteineres-e-25-tripulantes-continuam-retidos-no-canal-de-suez.html 

