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Relatório pandemia

 Brasil

Novos casos na semana: 424,800

Óbitos na semana: 12,934

Média diária de óbitos: 1,847 
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Protestos anti-Bolsonaro se impõem nas ruas e reavivam

pauta do impeachment

Fonte: el país

Atos em dezenas de capitais foram os mais contundentes desde que ultradireitista chegou ao
poder.  

https://www.cavitalbrazil.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiDULGbSwzMuvEiK0je49f61OfBG2qNSzuXgm-dPvSi5Hr_Q/viewform
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-30/protestos-anti-bolsonaro-se-impoem-nas-ruas-e-reavivam-pauta-do-impeachment.html 
https://susanalitico.saude.gov.br/


Política e internacional 

 

Antibolsonarismo será maior que antipetismo em 2022, avaliam

cientistas políticos

As suspeitas em torno de um "gabinete paralelo" que aconselharia o presidente Jair Bolsonaro nas
estratégias de enfrentamento da covid-19 devem ser um dos principais focos dos próximos

depoimentos da CPI da Covid, cujas convocações foram definidas pelos senadores na última quarta-
feira (26/5).

Pandemia faz Congresso discutir

inclusão de novos crimes no Código

Penal

Neófito no cargo, ministro da Defesa lida com pressão
interna para punir o general Pazuello, que decidiu desafiar

regras ao ir a evento com presidente.

Bolsonaro turbina nova crise militar e

põe ministro Braga Netto à prova

Diurna | 30

China diz que vai permitir que cada

casal tenha até três filhos

Fonte: el país

Ainda não há data para mudança entrar em vigor.
Dados do censo mostraram que a taxa de natalidade

vem caindo no país desde 2017.

Papéis da última disputa presidencial se invertem e a maior rejeição pesa para o atual presidente na
disputa pela reeleição 

Projetos em tramitação criminalizam, por exemplo, aplicação
falsa de vacinas e propõem pena em dobro para crimes contra a

administração pública durante crise sanitária.

Fonte: carta capital

CPI da Covid: o que será investigado sobre suposto ‘ministério

paralelo’ de Bolsonaro

Líder da direita radical se une a coalizão

e precipita fim da era Netanyahu em

Israel

Oposição acredita que o suposto julgamento de
corrupção do primeiro-ministro requer uma

mudança no governo .

Fonte: g1 Fonte: carta capital

Fonte: g1

Fonte: bbc

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://www.cartacapital.com.br/politica/antibolsonarismo-sera-maior-que-antipetismo-em-2022-avaliam-cientistas-politicos 
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-31/bolsonaro-turbina-nova-crise-militar-e-poe-ministro-braga-netto-a-prova.html 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/05/30/pandemia-faz-congresso-discutir-inclusao-de-novos-crimes-no-codigo-penal.ghtml 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57262872 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/05/31/china-diz-que-vai-permitir-que-cada-casal-tenha-ate-tres-filhos.ghtml 
https://www.cartacapital.com.br/mundo/lider-da-direita-radical-se-une-a-coalizao-e-precipita-fim-da-era-netanyahu-em-israel 


Sociedade 

'Com mérito', mas sem bolsa: a frustração de quem recorre a

'bicos' e ajuda da família para fazer ciência no Brasil

Após aumento nos crimes violentos em 2020, país volta a ter uma diminuição dos homicídios,
latrocínios e lesões corporais seguidas de morte nos três primeiros meses de 2021.

Human Rights Watch pede investigação independente

do MPF sobre Jacarezinho

Diurna | 30

Três em cada quatro cidades brasileiras mantêm medidas

restritivas

O pesquisador Glauco Meireles quer desenvolver um projeto para estudar a aplicação do
estanho em baterias de lítio. "O Brasil está entre as maiores reservas de estanho do mundo.

Fonte: g1

Fonte: folha 

Organização aponta indícios de ilegalidade na justificativa, na execução e no pós-operação,
que deixou 28 mortos no começo do mês.

Brasil registra queda de 11% nos assassinatos no 1º trimestre do ano

Segundo levantamento da Confederação Nacional de Municípios, quase 30% das prefeituras já
enfrentaram falta de doses de vacina em algum momento.

Fonte: carta capital

Fonte: cnn

Fonte: bbc

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/monitor-da-violencia/noticia/2021/05/31/brasil-registra-queda-de-11percent-nos-assassinatos-no-1o-trimestre-do-ano.ghtml 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/human-rights-watch-pede-investigacao-independente-do-mpf-sobre-jacarezinho/ 
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/05/31/tres-em-cada-quatro-cidades-brasileiras-mantem-medidas-restritivas 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57289688 


Fiocruz fecha maio com 21 milhões de doses da vacina

contra a Covid-19 entregues

Saúde 

CoronaVac: é hora de pensar em revacinar os idosos?

Do medo da Covid-19 à desolação: enfermeiros enfrentam

danos psicológicos do trabalho na pandemia 

No caso da CoronaVac, a vacina mais usada no Brasil contra a covid-19, a discussão começou após
um estudo apontar que a sua efetividade é de 42% para idosos com mais de 70 anos.

Em seu relatório semestral com perspectivas para a economia global, a OCDE manteve
a previsão de crescimento de 3,7% do PIB brasileiro em 2021, já feita em um estudo

intermediário divulgado em março.

Diurna | 30

Falta de vacina preocupa e PIB do Brasil deve crescer menos que

média mundial em 2021, prevê OCDE

Fonte: bbc

Fonte: bbc

Fonte: cnn

Nesta segunda (31), mais 600 mil serão enviadas ao Ministério da Saúde; semana pode bater a
marca de 50 milhões de doses produzidas desde janeiro.

Fonte: g1

Enfermeira criou projeto para conversar com profissionais que estão na linha de frente contra o
novo coronavírus. Trabalhadores relatam as dificuldades e os temores que enfrentam em meio à

pandemia.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.19.21257472v1.full.pdf
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57304465 
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/05/31/fiocruz-fecha-maio-com-21-milhoes-de-doses-da-vacina-contra-a-covid-19-entregues 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57250002     
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/05/30/do-medo-da-covid-19-a-desolacao-enfermeiros-enfrentam-danos-psicologicos-do-trabalho-na-pandemia.ghtml 


Economia e meio ambiente 

Medicina da floresta: pesquisador usa uxi

amarelo, unha de gato, marapuama e

outras plantas para tratamentos no AM 

Projeção para o PIB mundial fica em 5,8%, enquanto
Brasil deve crescer 3,7% em 2021, e 2,5% em 2022.

Como seca histórica no Brasil traz risco de inflação e

racionamento de energia

Fonte: bbc

Diurna | 30

Como infecções por vírus altamente mortal podem cair com

reflorestamento da Mata Atlântica

OECD melhora de novo sua

previsão de crescimento global

graças ao forte empurrão dos

Estados Unidos

Projeto implanta açudes com produção

de peixe para garantir segurança

alimentar de povo Ashaninka no AC

Pesquisador do Inpa realiza pesquisas há quatro décadas
sobre o uso de plantas tradicionais em tratamentos contra
cistos nos ovários, endometriose e miomas, entre outros.

Fonte: g1

Nem vidas, nem economia:

Produção industrial recua 0,7% em

fevereiro, diz IBGE

Piora da pandemia, fim do auxílio emergencial,
desemprego e alta de preços provocaram a queda da

produção da indústria, segundo o IBGE

Alerta de emergência hídrica emitido nesta sexta se soma a sequência de notícias
preocupantes sobre a falta de chuvas no Centro-Sul do país.

Fonte: g1

Um novo estudo conduzido por pesquisadores brasileiros mostra que o reflorestamento da Mata
Atlântica poderia reduzir a população de roedores que transmitem o mortal hantavírus a

humanos.

Fonte: g1

Projeto pretende construir 30 açudes para produção de peixes
na aldeia Apiwtxa, Terra Indígena Kampa do Rio Amônia, em

Marechal Thaumaturgo.

Fonte: revistaforumFonte: el país

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.bbc.com/portuguese/brasil-57245848 
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/05/29/medicina-da-floresta-pesquisador-usa-uxi-amarelo-unha-de-gato-marapuama-e-outras-plantas-para-tratamentos-no-am.ghtml 
https://g1.globo.com/ac/acre/natureza/amazonia/noticia/2021/05/31/projeto-implanta-acudes-com-producao-de-peixe-para-garantir-seguranca-alimentar-de-povo-ashaninka-no-ac.ghtml 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/31/como-seca-historica-no-brasil-traz-risco-de-inflacao-e-racionamento-de-energia.ghtml 
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-31/oecd-melhora-de-novo-sua-previsao-de-crescimento-global-gracas-ao-forte-empurrao-dos-estados-unidos.html 
https://revistaforum.com.br/politica/nem-vidas-nem-economia-producao-industrial-recua-07-em-fevereiro-diz-ibge/ 

