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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-03 17:57:55
Título: “Cemitérios cheios, geladeira vazias”, denuncia outdoor no Distrito 
Federal 
Descrição: Protesto foi idealizado pelo professor de história Yuri Soares, que 
bancou a maior parte da peça publicitária
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/03/cemiterios-cheios-geladeira-
vazias-denuncia-outdoor-no-distrito-federal

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-03 11:39:47
Título: Últimas notícias da vacina: capitais suspendem aplicação da 2º dose 
devido à escassez
Descrição: Diretriz do então ministro Eduardo Pazuello foi acabar com os 
estoques na aplicação da primeira dose
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/03/ultimas-noticias-da-vacina-
capitais-suspendem-aplicacao-da-2-dose-devido-a-escassez
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-03 21:41:28
Título: Gestores públicos podem ser punidos, caso atrasem segunda dose da 
vacina, decide Lewandowski
Descrição: O ministro anunciou a medida ao suspender a decisão do Tribunal de 
Justiça do Rio, que liberou o governo do estado a alterar a ordem de vacinação 
de grupos prioritários
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/gestores-publicos-podem-ser-
punidos-caso-atrasem-segunda-dose-da-vacina-decide-lewandowski/

Fonte: The Guardian
Data: 2021-05-03 08:00:55
Título: ‘Calamidade das mortes maternas’: crescente preocupação com as grávidas 
brasileiras
Descrição: Após 803 mortes de gestantes e pós-parto, as autoridades alertaram as
mulheres para adiar a gravidez porque o alarme dispara. Este mês deveria ter 
sido um dos mais felizes da vida de Letícia Aparecida Gomes. A brasileira 
grávida de 23 anos deveria se casar antes de dar à luz seu bebê, Elloah, em 
agosto. Em vez disso, enquanto a pandemia de Covid-19 varria o país de Letícia, 
ceifando milhares de vidas todos os dias, ela foi levada ao hospital depois de 
ter se infectada. . Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/03/calamity-of-
maternal-deaths-covid-concern-grows-for-brazils-pregnant

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-05-04
Título: Bolsonaro teve postura negacionista contra Covid-19, diz presidente da 
CPI
Descrição: O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid, disse que 
Jair Bolsonaro teve uma postura negacionista durante a pandemia e que seus atos 
serão passados a limpo durante a Comissão Parlamentar de Inquérito que tomará 
seus primeiros depoimentos a partir desta terça-feira (4).
Url : https://www.brasil247.com/cpicovid/bolsonaro-teve-postura-negacionista-
contra-covid-19-diz-presidente-da-cpi

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-05-03
Título: Um governo mau irá estimular o mal. diz Milton Rondó.
Descrição: Um governo mau irá estimular o mal; um bom, o bem. Infelizmente, 
assistimos à confirmação desse axioma na atualidade brasileira. O pior do País 
vem à tona, como escumalha. Pior, no âmbito internacional, a situação tampouco é

https://www.brasildefato.com.br/2021/05/03/cemiterios-cheios-geladeira-vazias-denuncia-outdoor-no-distrito-federal
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/03/cemiterios-cheios-geladeira-vazias-denuncia-outdoor-no-distrito-federal
http://www.labdadosbrasil.com/
https://www.brasil247.com/cpicovid/bolsonaro-teve-postura-negacionista-contra-covid-19-diz-presidente-da-cpi
https://www.brasil247.com/cpicovid/bolsonaro-teve-postura-negacionista-contra-covid-19-diz-presidente-da-cpi
https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/03/calamity-of-maternal-deaths-covid-concern-grows-for-brazils-pregnant
https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/03/calamity-of-maternal-deaths-covid-concern-grows-for-brazils-pregnant
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/03/ultimas-noticias-da-vacina-capitais-suspendem-aplicacao-da-2-dose-devido-a-escassez
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/03/ultimas-noticias-da-vacina-capitais-suspendem-aplicacao-da-2-dose-devido-a-escassez
https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/gestores-publicos-podem-ser-punidos-caso-atrasem-segunda-dose-da-vacina-decide-lewandowski/
https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/gestores-publicos-podem-ser-punidos-caso-atrasem-segunda-dose-da-vacina-decide-lewandowski/


das mais favoráveis. Para dar um exemplo, os gastos militares cresceram no ano 
passado de forma inaudita, em meio à pandemia. Recursos que deveriam ter sido 
dirigidos à garantia dos direitos humano das populações, inclusive à 
alimentação, foram desviados da vida para a morte, em volume nunca dantes visto 
na história. 
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/um-governo-mau-ira-estimular-o-
mal/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Há estratégia por trás de ataques a jornalistas no Brasil\
Descrição: Diretor da Repórteres Sem Fronteiras identifica uma cadeia de ação 
estruturada contra jornalistas, encabeçada por Bolsonaro. Em meio à pandemia, 
presidente tenta responsabilizar a imprensa pelo caos no país, afirma.
Url :https://www.dw.com/pt-br/há-estratégia-por-trás-de-ataques-a-jornalistas-
no-brasil/a-57414151?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-05-03
Título: Hora de partir para a jugular!.
Descrição: 'O governo está cambaleando e corre realmente o risco de não chegar 
até o fim do seu mandato', reforça Paulo Nogueira Batista Jr.
Há cerca de um mês, escrevi aqui nesta coluna que o governo Bolsonaro estava nas
cordas e poderia até cair. Alguns acharam que era delírio e que eu confundia a 
realidade com meus desejos. Em outras palavras, acusaram-me de wishful thinking,
como se diz em inglês. No entanto, o que aconteceu desde então parece confirmar 
o que escrevi: o governo está cambaleando e corre realmente o risco de não 
chegar até o fim do seu mandato. Bolsonaro vive o seu pior momento .
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/hora-de-partir-para-a-jugular/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-03 20:04:55
Título: Lula, em Brasília, pressiona por auxílio emergencial de R$ 600
Descrição: Petista chega ao DF na véspera do depoimento de Mandetta na CPI do 
Senado O ex-presidente Lula desembarcou em Brasília nesta segunda-feira (3/5) 
com uma 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/lula-em-brasilia-pressiona-por-
auxilio-emergencial-de-r-600/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Laudato si’ e Ciranda: juntos para fortalecer a agricultura familiar no 
Maranhão
Descrição: O Ciranda, um acrônimo para Centro de Inovação Rural e de 
Desenvolvimento Agroecológico, dá formação teórica e técnica em agroecologia 
para 70 famílias da cidade de Açailândia, como alternativa econômica à cadeia de
mineração e ao agronegócio da região, que se encontra bem no meio do percurso da
Estrada de Ferro Carajás (EFC). Segundo o coordenador Xoán Couto, o projeto 
brasileiro se inspira na Laudato si’, já que percorre o mesmo caminho que une a 
fé e a ciência, em “resposta às necessidades das comunidades, valorizando também
os conhecimentos tradicionais.”
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-05/laudato-si-historia-
ciranda-agricultura-familiar-acailandia-bra.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 00:14:25
Título: O país onde preto se furtar carne, morre, e branco pode furtar queijo e 
sair de boas
Descrição: Dois casos em Salvador demonstram que a frase \se não queria morrer, 
que não roubasse\ só vale para pobre e preto
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/o-pais-onde-preto-se-
furtar-carne-morre-e-branco-pode-furtar-queijo-e-sair-de-boas/

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-05-03
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Título: Madeireiros invadem sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Santarém
Descrição: A sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 
Santarém (STTR), no oeste do Pará, foi invadida na manhã desta segunda-feira (3)
por madeireiros da região, que defendem a criação de cooperativas de manejo 
dentro da Reserva Extrativista (Resex) Tapajós Arapiuns sem consultar a 
comunidade local, como preveem as normas e diretrizes que regem as reservas e 
como defende o sindicato.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/madeireiros-invadem-sede-do-sindicato-dos-
trabalhadores-rurais-de-santarem-fa1a

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Fraudes grotescas\, diz delegado sobre madeira ilegal que Salles quer 
liberar
Descrição: Ex-superintendente da PF que perdeu o cargo após se manifestar contra
Ricardo Salles dá detalhes da maior apreensão de madeira ilegal do Brasil e 
afirma que ministro agiu após a operação para tentar \passar a boiada\.
Url :https://www.dw.com/pt-br/fraudes-grotescas-diz-delegado-sobre-madeira-
ilegal-que-salles-quer-liberar/a-57391991?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-03 19:19:34
Título: Uberização do campo: Amazon e Microsoft avançam sobre mercado de 
produção agrícola
Descrição: A expansão das gigantes da tecnologia pelo campo acontece por meio 
das antigas empresas de agro, Sygenta, Bayer e Basf
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/03/uberizacao-do-campo-amazon-e-
microsoft-avancam-sobre-mercado-de-producao-agricola

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-03 20:37:06
Título: Petroleiros desmentem Petrobras, reafirmam surto de Covid e deflagram 
greve
Descrição: “É notória a tragédia que existe na Bacia de Campos, que já registrou
dezenas de mortes de trabalhadores e trabalhadoras”, revela Tadeu Porto, diretor
do Sindipetro-NF e da FUP
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/petroleiros-desmentem-petrobras-
reafirmam-surto-de-covid-e-deflagram-greve/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-03 14:26:44
Título: Apib entra com habeas corpus para barrar perseguição da Funai a Sônia 
Guajajara e Almir Suruí
Descrição: Líderes indígenas são acusados pela Funai de difamar o governo 
Bolsonaro em websérie que denuncia as violações de direitos sofridas pelos povos
originários no contexto da pandemia.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apib-entra-com-habeas-corpus-para-
barrar-perseguicao-da-funai-a-sonia-guajajara-e-almir-surui/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-03 17:43:05
Título: “Assumi minha negritude e vou lutar”, diz secretária de Saúde vítima de 
racismo em MT
Descrição: Ozenira Félix, de Cuiabá, se arrepende de ter apagado mensagens e diz
que despertou aos 55 anos: “Nunca é tarde”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/03/assumi-minha-negritude-e-vou-
lutar-diz-secretaria-de-saude-vitima-de-racismo-em-mt
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-03 17:19:50
Título: Em leilão, empresas rejeitam bloco da Cedae que requer investimento e dá
menos lucro
Descrição: Região não arrematada abarca os bairros de Bangu, Campo Grande e 
Santa Cruz e tem território comandado por milícias
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/03/em-leilao-empresas-rejeitam-
bloco-da-cedae-que-requer-investimento-e-da-menos-lucro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-03 15:58:51
Título: El Salvador em crise: entenda a disputa entre poderes no país centro-
americano
Descrição: Maioria governista do Parlamento destituiu Supremo Tribunal de 
Justiça, aumentando o poder do presidente Nayib Bukele
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/03/el-salvador-em-crise-entenda-a-
disputa-entre-poderes-no-pais-centro-americano
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-03 13:14:08
Título: Colômbia: repressão policial contra greve geral deixa 21 mortos e mais 
de 500 detidos
Descrição: Manifestantes conseguiram frear reforma tributária, mas seguem nas 
ruas contra “pacotaço” e violência do Estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/03/colombia-repressao-policial-
contra-greve-geral-deixa-21-mortos-e-mais-de-500-feridos
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-03 21:52:06
Título: Renan se diz assustado com todas as frases de Bolsonaro sobre a pandemia
Descrição: O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou que reuniu 200 frases 
negacionistas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a pandemia. O 
parlamentar, que é o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/renan-se-diz-assustado-com-todas-
as-frases-de-bolsonaro-sobre-a-pandemia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-03 20:33:10
Título: Ciro Gomes de volta ao governo do Ceará em 2022
Descrição: A candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto, além de 
polarizar com Bolsonaro, elimina as chances de Ciro Gomes (PDT) concorrer à 
Presidência em 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/ciro-gomes-de-volta-ao-governo-do-
ceara-em-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-03 11:43:56
Título: Ciberexércitos pagos por governos autoritários atacam a democracia, diz 
jornalista premiada pela Unesco
Descrição: A informação como bem público é o tema da ONU para o Dia Mundial da 
Liberdade de Imprensa de 2021, celebrado anualmente em 3 de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/dia-mundial-da-liberdade-de-
imprensa-ciberexercitos-pagos-por-governos-autoritarios-atacam-a-democracia-diz-
jornalista-premiada-pela-unesco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 08:34:17
Título: Metrô desaba sobre avenida na Cidade do México e deixa ao menos 23 
mortos, veja vídeos
Descrição: Acidente aconteceu no início da madrugada entre as estações de Los 
Olivos e Tezonco, na linha 12 do metrô. Outras 70 pessoas ficaram feridas. Veja 
as imagens
Url :https://revistaforum.com.br/global/metro-desaba-sobre-avenida-na-cidade-do-
mexico-e-deixa-ao-menos-23-mortos-veja-videos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 01:31:31
Título: Entidades denunciam racismo religioso contra professor impedido de 
assumir vaga em universidade
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Descrição: Decisão que barrou posse do professor Ilzver de Matos Oliveira 
beneficiou integrante de associação de juristas evangélicos
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/entidades-denunciam-racismo-religioso-
contra-professor-impedido-de-assumir-vaga-em-universidade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 01:06:13
Título: “Pronto para o combate, sr!”: Queiroz posta foto na praia e divulga ato 
antidemocrático de bolsonaristas
Descrição: Ex-assessor, apontado como o operador do esquema de rachadinhas que 
aconteciam no gabinete de Flávio Bolsonaro, teve a prisão domiciliar revogada 
pelo STJ
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pronto-para-o-combate-sr-queiroz-posta-
foto-na-praia-e-divulga-ato-antidemocratico-de-bolsonaristas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 00:05:41
Título: Primeiro a se encontrar com Lula em Brasília é Marcelo Freixo, do PSOL
Descrição: O deputado federal é um dos nomes cogitados ao governo do Rio e sua 
ida ao PT faz parte das especulações
Url :https://revistaforum.com.br/politica/primeiro-a-se-encontrar-com-lula-em-
brasilia-e-marcelo-freixo-do-psol/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 00:04:05
Título: STF recomenda livro “Máquina do Ódio” no Dia da Liberdade de Imprensa
Descrição: Publicação da jornalista Patrícia Campos Mello trata sobre o uso 
político da desinformação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/stf-recomenda-livro-maquina-do-odio-
no-dia-da-liberdade-de-imprensa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-03 23:53:03
Título: Ex-prefeito de Recife, João Paulo anuncia volta ao PT
Descrição: A decisão foi sacramentada depois de reuniões com lideranças 
nacionais petistas, inclusive o ex-presidente Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-prefeito-de-recife-joao-paulo-
anuncia-volta-ao-pt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-03 23:29:00
Título: “Não vamos desistir dessa discussão”, diz Pacheco sobre criação de uma 
renda mínima
Descrição: Em reunião com representantes de centrais sindicais, presidente do 
Senado disse que, se não houver aumento do auxílio emergencial, é possível 
implantar um programa de renda mínima ao término do pagamento do atual 
benefício, reduzido por Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nao-vamos-desistir-dessa-discussao-
diz-pacheco-sobre-criacao-de-uma-renda-minima/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-03 23:18:37
Título: Veto de Lula de 12 anos atrás é derrubado pelo Congresso e trará gasto 
de R$ 2,8 bi
Descrição: Ex-presidente não permitiu, em 2009, que servidores da Receita 
Federal de nível médio fossem promovidos automaticamente ao cargo de analista, 
para o qual se exige nível superior. Liberação acarretará em gasto bilionário
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/veto-de-lula-de-12-anos-atras-
derrubado-pelo-congresso-e-trara-gasto-de-r-28-bi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-03 22:39:08
Título: Bolsonaro e Lira são intimados por Nunes Marques para se manifestarem 
sobre impeachment
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Descrição: Ambos são citados em um recurso impetrado no STF por dois advogados, 
que alegam que o presidente se omitiu no combate à Covid, além de ter estimulado
comportamento contrário às medidas de prevenção
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/bolsonaro-e-lira-sao-
intimados-por-nunes-marques-para-se-manifestarem-sobre-impeachment/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-03 22:20:12
Título: Bolsonaristas inventam fake news de que manifestação em SP saiu no New 
York Times e cometem erro crasso de inglês
Descrição: \Brazil whants to be free\, diz a chamada da imagem apócrifa dos 
apoiadores de Bolsonaro, enquanto a grafia correta do verbo \querer\, em inglês,
é \want\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/bolsonaristas-inventam-fake-news-de-que-
manifestacao-em-sp-saiu-no-new-york-times-e-cometem-erro-crasso-de-ingles/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-03 21:53:56
Título: ONU se manifesta sobre golpe em El Salvador e massacres na Colômbia
Descrição: Enquanto manobra do presidente de El Salvador é condenada por 
organismos internacionais, no Brasil, o deputado Eduardo Bolsonaro exalta
Url :https://revistaforum.com.br/global/onu-se-manifesta-sobre-golpe-em-el-
salvador-e-massacres-na-colombia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-03 21:32:40
Título: “Apóstolos do Genocídio”: projeções e lambe-lambes expõem empresários 
que apoiam Bolsonaro, saiba quem são
Descrição: Ação realizada por grupo de ativistas foi iniciada no final de abril 
e acontecerá durante todo o mês de maio em São Paulo (SP)
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/apostolos-do-genocidio-projecoes-e-
lambe-lambes-expoem-empresarios-que-apoiam-o-governo-saiba-quem-sao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-03 21:21:31
Título: A juventude na mira da pandemia
Descrição: O programa Pauta Brasil debaterá porquê a juventude entrou no olho do
furacão e quais seriam os caminhos para superar as consequências da pandemia. O 
programa irá reunir, com mediação de Helena Abramo, Alexandre Padilha, André 
Sobrinho e Fabiano Pinto. Alexandre Padilha é médico, professor universitário e 
deputado federal (PT-SP). Foi Ministro da Coordenação Política [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/a-juventude-na-mira-da-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-03 21:14:17
Título: Procuradoria do DF pede que ação da Lava Jato sobre Instituto Lula seja 
enviada a SP
Descrição: O Ministério Público Federal avalia que a ação não deve tramitar no 
DF, posição contrária à do ministro Edson Fachin, do STF
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/procuradoria-do-df-pede-que-acao-da-
lava-jato-sobre-instituto-lula-seja-enviada-a-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-03 20:00:21
Título: MP pede trancamento de investigação contra Felipe Neto e influenciador 
manda “beijo” a Carlos Bolsonaro
Descrição: A pedido do vereador do Rio de Janeiro e com base em uma lei da 
ditadura, youtuber se tornou alvo de investigação por chamar Bolsonaro de \
genocida\, promotor de Justiça apontou \flagrante ilegalidade\ no procedimento
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mp-pede-trancamento-de-investigacao-
contra-felipe-neto-e-influenciador-manda-beijo-a-carlos-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-03 18:05:20
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Título: Morre Leôncio Martins Rodrigues, pioneiro da sociologia do trabalho no 
Brasil
Descrição: O cientista político paulistano estava com 87 anos e fazia tratamento
contra doença de Parkinson
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/morre-leoncio-martins-rodrigues-
pioneiro-da-sociologia-do-trabalho-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-03 16:35:12
Título: Três em cada quatro brasileiros perderam alguém para a Covid-19, diz 
pesquisa CNI/FSB
Descrição: A pesquisa apontou ainda que 56% da população brasileira possui 
atualmente um medo \muito grande\ ou \grande\ da covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/tres-em-cada-quatro-
brasileiros-perderam-alguem-para-a-covid-19-diz-pesquisa-cni-fsb/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-03 13:24:01
Título: Após declaração sobre filho do porteiro, Paulo Guedes cai no ranking das
lideranças do governo
Descrição: Ele perdeu o posto para Mourão e até mesmo para o ex-ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que ainda é relacionado ao governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-declaracao-sobre-filho-do-
porteiro-paulo-guedes-cai-no-ranking-das-liderancas-do-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-03 13:05:06
Título: Ruralistas organizam atos de apoio a Bolsonaro após pedido de CPI do 
Meio Ambiente
Descrição: Ato tem como articuladores associações de produtores de soja e café, 
além de pecuaristas e da Confederação Nacional da Agricultura (CNA)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/ruralistas-organizam-atos-
de-apoio-a-bolsonaro-apos-pedido-de-cpi-do-meio-ambiente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-03 12:15:15
Título: MPF abre ação contra Ana Paula Valadão por homofobia e discurso de ódio 
contra portadores de HIV
Descrição: Valadão, em 2016, afirmou que “isso (a homossexualidade) não é 
normal. Deus criou o homem e a mulher e é assim que nós cremos”, disse
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mpf-abre-acao-contra-ana-paula-valadao-
por-homofobia-e-discurso-de-odio-contra-portadores-de-hiv/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-03 15:01:15
Título: Advogados públicos da AGU que ganham até R$ 30 mil por mês contrariam a 
lei para faturar mais fazendo bicos
Descrição: Empreendedores, eles viraram sócios de uma franquia privada que faz 
mediação e arbitragem de conflitos entre pessoas ou empresas – apesar de isso 
ser proibido pela legislação.The post Advogados públicos da AGU que ganham até 
R$ 30 mil por mês contrariam a lei para faturar mais fazendo bicos appeared 
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/05/03/agu-bicos-arbitragem-mediacao-
contrarios-lei/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-04 06:00:04
Título: Ministros de Bolsonaro orientam senadores governistas sobre perguntas a 
fazer na CPI
Descrição: Ministros do governo estão orientando senadores aliados de Jair 
Bolsonaro a atuar na CPI da Pandemia.Alguns senadores estão recebendo listas de 
perguntas que devem fazer para os depoentes, tanto com o objetivo de atacar a 
testemunha, quanto para levantar a bola para ser cortada.
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Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ministros-de-bolsonaro-orientam-
senadores-governistas-sobre-perguntas-fazer-na-cpi-25001137
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-04 07:30:48
Título: CPI da Covid: O que esperar dos depoimentos de Mandetta, Teich e 
Pazuello
Descrição: Comissão vai interrogar ministros da Saúde sobre responsabilidades do
governo na compra de cloroquina, falta de oxigênio e atraso na vacinação
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56975251
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-03 20:28:18
Título: Ensino remoto na pandemia: os alunos ainda sem internet ou celular após 
um ano de aulas à distância
Descrição: Pesquisadores disseram que 'apenas cerca de 15% dos Estados 
distribuíram dispositivos e menos de 10% subsidiaram o acesso à internet' para 
seus estudantes durante a pandemia de covid-19.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56909255
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-04 07:28:27
Título: Biden, a utopia útil de Piketty
Descrição: Presidente dos EUA decidiu reduzir as brutais desigualdades apesar da
resistência de Wall Street
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-05-03/biden-a-utopia-util-de-
piketty.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-03 20:44:12
Título: O slogan político do Brasil para as eleições presidenciais: “Qualquer um
é melhor que Bolsonaro”
Descrição: O presidente não precisa inventar inimigos ou culpados da tragédia 
alimentar e do desemprego que assolam o país. A sociedade está ciente da parte 
da culpa de seu mandatário nesse massacre
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-05-03/o-slogan-politico-do-brasil-
para-as-eleicoes-presidenciais-qualquer-um-e-melhor-que-bolsonaro.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-03 00:00:00
Título: Governo Bolsonaro deve começar a vacinar atletas brasileiros para os 
Jogos de Tóquio em 9 de maio
Descrição: Em nova reunião nesta segunda-feira (3), o Ministério da Saúde 
sinalizou que deve iniciar a vacinação da delegação brasileira que vai para os 
Jogos de Tóquio a partir do dia 9 de maio.Leia mais (05/03/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/05/governo-bolsonaro-deve-comecar-a-vacinar-atletas-
brasileiros-para-os-jogos-de-toquio-em-9-de-maio.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-03 00:00:00
Título: A burguesia está atordoada e ainda não decidiu o que fazer com 
Bolsonaro, diz Stedile à Folha
Descrição: Dirigente e fundador do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra), o economista João Pedro Stedile, 67, disse em entrevista à Folha que só 
a burguesia, que ele vê como responsável pela chegada ao poder de Jair Bolsonaro
(sem partido), pode tirá-lo da Presidência.Leia mais (05/03/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/05/a-burguesia-esta-atordoada-e-ainda-nao-decidiu-o-que-fazer-
com-bolsonaro-diz-stedile-a-folha.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
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Data: 2021-05-03 00:00:00
Título: Bolsonaro ladra, mas não morde
Descrição: É virtualmente impossível, hoje, ser bolsonarista sem ser golpista. 
Todo o movimento de apoio a Bolsonaro se sustenta na esperança de que o 
presidente usará da força para solapar seus adversários, governadores, 
Congresso, Supremo.Leia mais (05/03/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/joel-pinheiro-da-fonseca/2021/05/bolsonaro-ladra-mas-nao-
morde.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-03 00:00:00
Título: Jornalismo sofre novas formas de intimidação, dizem participantes de 
seminário
Descrição: As ameaças à liberdade de imprensa têm adquirido novas e preocupantes
formas ultimamente, que vão desde a censura privada à intimidação sutil sobre o 
trabalho jornalístico.Leia mais (05/03/2021 - 21h33)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/05/jornalismo-sofre-novas-formas-de-intimidacao-dizem-
participantes-de-seminario.shtml
 
Fonte: Destaques da Carta Maior
Data: 2021-05-03 00:00:00
Título: 50499 - Os EUA se tornarão o túmulo do neoliberalismo?
Descrição: Rafael R. Ioris: Não se trata de repetir o mantra 'o que é bom para 
os EUA é bom para o Brasil', mas é importante prestarmos atenção no que vai 
acontecer
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=50499
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-04 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 4 de maio 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as principais notícias desta 
terça-feira (4), marcada pela declaração do Ministério da Saúde sobre a Sputnik 
V, por acidente fatal no metrô da Cidade do México e pela possível aprovação de 
vacinas contra a COVID-19 para adolescentes.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021050417455359-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-4-de-maio-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-03 20:12:10
Título: Ministro da Fazenda na Colômbia renuncia após protestos e polêmica com a
reforma tributária
Descrição: Ministro da Fazenda da Colômbia, Alberto Carrasquilla renunciou ao 
cargo nesta segunda-feira (3), um dia após o presidente Iván Duque pedir a 
retirada do projeto de lei de reforma tributária apresentado ao Congresso.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021050317453934-ministro-da-fazenda-
na-colombia-renuncia-apos-protestos-e-polemica-com-a-reforma-tributaria/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-03 19:53:22
Título: Salles e deputados batem boca: 'Ministro, toma vergonha na sua cara!' 
(VÍDEO)
Descrição: O ministro Ricardo Salles e deputados federais bateram boca durante a
sessão conjunta das comissões de Meio Ambiente e de Viação e Transportes da 
Câmara nesta segunda-feira (3).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021050317453865-salles-e-deputados-
batem-boca-ministro-toma-vergonha-na-sua-cara-video/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-03 18:37:45
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Título: Dívida pública faz real despencar: 'Desvalorização está muito intensa', 
avalia economista
Descrição: No dia 1º de janeiro de 2020, o dólar norte-americano fechou a bolsa 
a R$ 4,28. Hoje, um ano e quatro meses depois, um dólar equivale a R$ 5,44.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2021050317453257-divida-publica-faz-
real-despencar-desvalorizacao-esta-muito-intensa-avalia-economista/
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