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Relatório pandemia Brasil

Novos casos na semana: 563,180

Óbitos na semana: 11,417

Média diária de óbitos: 1,631 
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Refugiados LGBTQIA+ recuperam a dignidade longe de
casa 

Fonte: el país

Em seus locais de origem, foram humilhados por suas identidades de gênero ou por serem homossexuais.
Em 69 países isso é castigado e em 6 há pena de morte. Longe de casa, reencontram sua dignidade. E o

fotógrafo Gorka Postigo os retratou.

https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://brasil.elpais.com/eps/2021-06-28/refugiados-lgbtqia-recuperam-a-dignidade-longe-de-casa.html 
https://susanalitico.saude.gov.br/


Política e internacional 

 

Deputados que estão com Bolsonaro vão apoiar Lula na eleição,

diz Paulinho da Força

Comissão da Pandemia vota nesta terça um pedido de convocação de deputado, líder do Governo na
Câmara, após ter seu nome atrelado a pressão suspeita na compra da Covaxin. CPI vai apurar

também possível envolvimento na negociação da Convidecia.

Partidos querem formalizar pacto que

rechaça o voto impresso

Serão pagas seis parcelas, totalizando R$ 1.800; valores
começam a ser liberados em julho 

Doria lança auxílio de R$ 300 para

famílias das vítimas de Covid e amplia

ofensiva contra Bolsonaro 
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Com 5% de vacinados, Austrália

corre para conter variante Delta

Fonte: folha

Autoridades da Austrália estão se preparando para
uma "nova fase da pandemia" de coronavírus, o que

motivou nesta segunda-feira (28/6) uma reunião
de emergência convocada pelo primeiro-ministro
do país, Scott Morrison, que se juntou a membros

do alto escalão do seu governo e líderes locais.

Presidente do Solidariedade vê o petista como o favorito e afirma não acreditar na viabilidade de uma
terceira via em 2022 

Grupo conta até mesmo com siglas da base de
apoio do presidente Jair Bolsonaro, como o PP e o

PL

O campo minado em torno de Ricardo Barros 

Suprema Corte do México libera uso

recreativo da maconha

Uma maioria qualificada votou por declarar a
inconstitucionalidade de artigos da lei que proíbem cultivar,

colher, transportar e distribuir a substância entre particulares.

Fonte: bbc Fonte: el país

Fonte: el país

Fonte: cnn

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://revistaforum.com.br/politica/doria-enfrenta-protesto-de-bolsonaristas-perto-de-sua-casa-e-atribui-ataques-a-gabinete-do-odio/
https://www.cartacapital.com.br/politica/deputados-que-estao-com-bolsonaro-vao-apoiar-lula-na-eleicao-diz-paulinho-da-forca/ 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/06/doria-lanca-auxilio-de-r-300-para-familias-das-vitimas-de-covid-e-amplia-ofensiva-contra-bolsonaro.shtml 
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/06/28/partidos-querem-formalizar-pacto-que-rechaca-o-voto-impresso 
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-29/o-campo-minado-em-torno-de-ricardo-barros.html 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-57647951 
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-06-29/suprema-corte-do-mexico-libera-uso-recreativo-da-maconha.html 


Sociedade 

Indígenas guarani bloqueiam rodovia em protesto contra PL

490

 

A independência financeira permite que LGBTI+ quebrem o ciclo de exclusão que muitas vezes
começa dentro de casa

Morte de Lázaro por policiais merece investigação

profunda, diz especialista
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Não é só efeito da pandemia: por que 19 milhões de

brasileiros passam fome

Projeto foi aprovado na CCJ e prevê mudanças drásticas na demarcação de terras 

Fonte: folha 

Para o membro do Fórum de Segurança Pública, Rafael Alcadipani, desfecho da caçada a Lázaro Barbosa
reforça a lógica do Brasil jagunço 

6 em cada 10 pessoas LGBT+ ficaram mais pobres durante a

pandemia

Está na Constituição: alimentação é um direito social do brasileiro. Essa previsão, que pode
parecer óbvia à primeira vista, foi incluída pelo Congresso Nacional em 2010.

Fonte: bbc

Fonte: carta capital

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://www.cartacapital.com.br/diversidade/6-em-cada-10-pessoas-lgbt-ficaram-mais-pobres-durante-a-pandemia/ 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/morte-de-lazaro-por-policiais-merece-investigacao-profunda-diz-especialista/ 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57530224 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/indigenas-guarani-bloqueiam-rodovia-em-protesto-contra-pl-490/ 


 

Anvisa recebe pedido de uso emergencial da vacina

Covaxin 

 

Intervalo de 6 meses entre doses da AstraZeneca seria boa

estratégia, diz médica

Saúde 

Covid: Vacinação por comorbidade no Brasil 'foi maluquice' e

encorajou fraudes, diz epidemiologista Paulo Lotufo

Pedido ocorre no momento em que negociações para obter a vacina são novo foco da CPI da Covid;
Ministério da Saúde já avalia cancelar contrato.

Enquanto a barriga da Aline crescia, Expedito Silva de Lima construía com as próprias
mãos a casa onde a família iria morar, em Baraúna, na Paraíba.
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Brasil tem 'legião de bebês prematuros' com alta de covid em

grávidas

Fonte: bbc

Fonte: uol

Fonte: cnn

Pesquisadora de Oxford Sue Ann Clemens defendeu tempo maior entre aplicações para ampliar
imunização 

Fonte: bbc

Os brasileiros que tiveram acesso à vacinação contra a covid-19 são principalmente os mais velhos,
mais ricos e mais brancos, diz o epidemiologista Paulo Lotufo, professor titular de Clínica Médica da

Universidade de São Paulo (USP).

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57529513 
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/06/29/intervalo-de-6-meses-entre-doses-da-astrazeneca-seria-boa-estrategia-diz-medica 
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/06/anvisa-recebe-pedido-de-uso-emergencial-da-vacina-covaxin.shtml 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57642480 


Economia e meio ambiente 

Ecocídio, crime contra o planeta, ganha

definição jurídica e avança rumo à

penalização

A alta das commodities costuma favorecer
governantes dos países produtores, mas o Brasil

arrisca quebrar a tradição 
 

Conta de luz: Aneel reajusta valor da bandeira tarifária

vermelha 2 em 52%

Fonte: el país
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Troca de comando no Meio Ambiente deve alterar apenas o trajeto

da “boiada” de Ricardo Salles

Incompetência do governo

ameaça comprometer parte das

exportações

A 'cúpula de calor' que fez temperaturas

baterem recordes históricos nos EUA e

no Canadá

Especialistas apresentam esse novo delito para tentar incorporá-lo
ao Tribunal Penal Internacional. Trata-se de um “ato ilícito ou

arbitrário” que causa “danos graves e duradouros ao meio
ambiente”

Fonte: bbc

Dólar fecha em queda e Ibovespa

fica estável com CPI e reforma

tributária

As companhias que pagam muitos juros sobre o capital próprio,
como bancos e empresas de telecomunicações, seriam as que mais

sofreriam, escreveu equipe do BTG

Previsão é a de que bandeira tarifária vermelha patamar 2 seja aplicada a partir de julho até
novembro deste ano. Cobrança passou de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos.

Fonte: g1

Ex-ministro foi bem sucedido em fragilizar o sistema de proteção socioambiental via decretos e
portarias. Mas o Governo ficou ambicioso, quer aproveitar o Centrão para mudar leis. E já obteve

vitória

Fonte: el país

O Canadá registrou a temperatura mais alta de sua história
num momento em que o oeste do país e o noroeste dos Estados

Unidos enfrentam uma onda de calor sem precedentes.

Fonte: cnnFonte: carta capital

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://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-27/troca-de-comando-no-meio-ambiente-deve-alterar-apenas-o-trajeto-da-boiada-de-ricardo-salles.html 
https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-06-23/ecocidio-crime-contra-o-planeta-ganha-definicao-juridica.html 
 https://www.bbc.com/portuguese/internacional-57650835  
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/06/29/conta-de-luz-aneel-reajusta-valor-da-bandeira-tarifaria-vermelha-2-em-52percent.ghtml 
https://www.cartacapital.com.br/economia/incompetencia-do-governo-ameaca-comprometer-parte-das-exportacoes/ 
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/06/28/mercados-hoje-28-06-2021 

