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Fonte: Granma – Cuba
Data: 2021-05-05
Título: As respostas de Marx (dia de nascimento de Karl Marx).
Descrição: Para Marx, o progresso científico e histórico-cultural estavam 
dialética e indissoluvelmente ligados. Não é à toa que seus heróis favoritos 
eram Spartacus, o escravo que ergueu a mão contra seus donos, e Kepler, o 
astrônomo que formulou as leis que governam o movimento dos planetas ao redor do
sol.
Url : http://www.granma.cu/cuba/2021-05-05/las-respuestas-de-marx-05-05-2021-01-
05-13

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 19:17:29
Título: Enquanto fome avança no Brasil, lucro do Itaú cresce 63,6% e chega a 
R$6,4 bilhões
Descrição: Mesmo em meio ao agravamento da pandemia no país, banco lucrou bem 
mais no primeiro trimestre de 2021 que o mesmo período em 2020, \Crise para 
quem?\, questionou o economista Uallace Moreira
Url :https://revistaforum.com.br/economia/enquanto-fome-avanca-no-brasil-lucro-
do-itau-cresce-636-e-chega-a-r64-bilhoes/

Fonte: MST
Data: 2021-05-04
Título: Agrotóxicos são lançados de avião sobre crianças e comunidades em 
disputa por terra
Descrição: Criança de 7 anos ficou com feridas abertas pelo corpo após levar 
banho de agrotóxico. Moradores de comunidades rurais no Maranhão e Pará gravaram
o momento em que os aviões jogam pesticidas sobre suas casas em áreas disputadas
com grandes fazendeiros
Url : https://mst.org.br/2021/05/04/agrotoxicos-sao-lancados-de-aviao-sobre-
criancas-e-comunidades-em-disputa-por-terra/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 21:31:28
Título: Pazuello alega medo de Covid-19 para fugir da CPI do Genocídio
Descrição: Ex-ministro da Saúde de Bolsonaro não comparece à CPI. 
Epidemiologista e professor da Fiocruz diz que a Anvisa errou ao não permitir 
importação da Sputnik V. 
Url :https://revistaforum.com.br/videos/pazuello-alega-medo-de-covid-19-para-
fugir-da-cpi-do-genocidio/

Fonte: Montedo
Data: 2021-05-04
Título: Para militares, Pazuello recorre a “ação retardadora” para se livrar da 
CPI
Descrição: O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já irritou bastante os 
militares da ativa durante sua gestão na pasta. Agora, ocupando um cargo na 
secretária-executiva da Força de certa forma “obrigou” o Exército a se 
pronunciar para explicar a sua negativa de comparecer ao seu depoimento de forma
presencial na CPI, que estava marcado para amanhã e foi transferido para o dia 
19.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/05/04/para-militares-pazuello-recorre-a-
acao-retardadora-para-se-livrar-da-cpi/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 19:36:30
Título: Compra de cloroquina por Bolsonaro pode ser classificada como 
improbidade, diz Mandetta
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Descrição: Declaração foi dada durante a CPI do Genocídio, assista ao vivo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/compra-de-cloroquina-por-bolsonaro-
pode-ser-classificada-como-improbidade-diz-mandetta/

Fonte: New York Times
Data: 2021-05-04 20:43:00
Título: Pfizer obtém centenas de milhões de lucros com a vacina Covid
Descrição: A empresa disse que sua vacina gerou US $ 3,5 bilhões em receita nos 
primeiros três meses deste ano.
Url :https://www.nytimes.com/2021/05/04/business/pfizer-covid-vaccine-
profits.html

Fonte: The Washington Times 
Data: 2021-05-05 02:56:25
Título: OMC avalia isenções de propriedade intelectual para vacinas
Descrição: Os embaixadores dos países da Organização Mundial do Comércio 
planejam na quarta-feira discutir as regras comerciais que protegem o know-how 
tecnológico por trás das vacinas COVID-19 em meio à crescente pressão sobre as 
nações ricas para relaxá-las como forma de ajudar os países em desenvolvimento a
combater a pandemia. O Conselho Geral da OMC estava assumindo ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/may/5/wto-mulling-intellectual-
property-waivers-for-vacc/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-05-04
Título: Padre Júlio Lancellotti diz que Paulo Gustavo doou R$ 1,5 milhão para 
caridade
Descrição: Após o anúncio da morte de Paulo Gustavo nesta terça-feira (4), o padre Julio 
Lancellotti revelou que o ator contribuiu com R$ 1,5 milhão para a construção de um centro de 
tratamento de câncer
Url : https://www.brasil247.com/cultura/padre-julio-lancellotti-diz-que-paulo-gustavo-doou-r-1-5-
milhao-para-caridade

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-04 13:08:09
Título: Mandetta afirma que filhos de Bolsonaro participavam de decisões sobre a
pandemia
Descrição: Segundo ex-ministro, herdeiros interferiram para que reunião com a 
China não ocorresse
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/04/mandetta-afirma-que-filhos-de-
bolsonaro-participavam-de-decisoes-sobre-a-pandemia

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 01:07:58
Título: Citado por Mandetta, Carlos Bolsonaro pode ser convocado à CPI do 
Genocídio
Descrição: Em seu perfil no Twitter, o filho do presidente classificou o 
depoimento de Mandetta à comissão como \festival de mentiras\ e \circo boçal de 
narrativas\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/citado-por-mandetta-carlos-bolsonaro-
pode-ser-convocado-a-cpi-do-genocidio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 23:55:04
Título: Já estão disponíveis as videoaulas do Atlântico Negro no “Africanidades:
Um Ensino Antirracista”
Descrição: Material audiovisual serve para a formação de educadores na luta 
contra o racismo e aborda assuntos variados sobre a temática. Confira os vídeos 
disponíveis
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ja-estao-disponiveis-as-videoaulas-do-
atlantico-negro-no-africanidades-um-ensino-antirracista/

https://www.brasil247.com/cultura/padre-julio-lancellotti-diz-que-paulo-gustavo-doou-r-1-5-milhao-para-caridade
https://www.brasil247.com/cultura/padre-julio-lancellotti-diz-que-paulo-gustavo-doou-r-1-5-milhao-para-caridade
https://www.washingtontimes.com/news/2021/may/5/wto-mulling-intellectual-property-waivers-for-vacc/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
https://www.washingtontimes.com/news/2021/may/5/wto-mulling-intellectual-property-waivers-for-vacc/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
https://www.nytimes.com/2021/05/04/business/pfizer-covid-vaccine-profits.html
https://www.nytimes.com/2021/05/04/business/pfizer-covid-vaccine-profits.html
https://revistaforum.com.br/politica/compra-de-cloroquina-por-bolsonaro-pode-ser-classificada-como-improbidade-diz-mandetta/
https://revistaforum.com.br/politica/compra-de-cloroquina-por-bolsonaro-pode-ser-classificada-como-improbidade-diz-mandetta/
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/04/mandetta-afirma-que-filhos-de-bolsonaro-participavam-de-decisoes-sobre-a-pandemia
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/04/mandetta-afirma-que-filhos-de-bolsonaro-participavam-de-decisoes-sobre-a-pandemia
https://revistaforum.com.br/politica/citado-por-mandetta-carlos-bolsonaro-pode-ser-convocado-a-cpi-do-genocidio/
https://revistaforum.com.br/politica/citado-por-mandetta-carlos-bolsonaro-pode-ser-convocado-a-cpi-do-genocidio/
https://revistaforum.com.br/noticias/ja-estao-disponiveis-as-videoaulas-do-atlantico-negro-no-africanidades-um-ensino-antirracista/
https://revistaforum.com.br/noticias/ja-estao-disponiveis-as-videoaulas-do-atlantico-negro-no-africanidades-um-ensino-antirracista/


Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-04 11:44:46
Título: Últimas da vacina: Brasil contraria OMS e segue intervalo maior entre 
doses da Pfizer
Descrição: O intervalo recomendado pela organização e pela empresa é de 21 dias,
enquanto  Brasil estabelece 3 meses
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/04/ultimas-da-vacina-brasil-
contraria-oms-e-segue-intervalo-maior-entre-doses-da-pfizer
 
Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-05-04
Título: Há "indícios concretos" de agressões contra Pilha, diz deputada após 
ouvir ativista
Descrição: A presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara 
dos Deputados ouviu, na manhã desta terça-feira (4), depoimento do ativista 
Rodrigo Grassi Cademartori, conhecido como Rodrigo Pilha, que teria sido 
torturado no Centro de Detenção Provisória II (CDP) de Brasília por motivos 
políticos, segundo denúncia da Revista Forum. No final da visita, a deputada 
Erika Kokay (PT-BSB), que é vice-presidente da Comissão, disse em sua página no 
Twitter que “há indícios concretos de que Pilha foi torturado por questões 
políticas”.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/ha-indicios-concretos-de-agressoes-contra-
pilha-diz-deputada-ouvir-ativista-a9eb

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 11:22:21
Título: Brasil Wire repercute denúncia de tortura contra Rodrigo Pilha na prisão
Descrição: A publicação também relata como o governo Bolsonaro tem perseguido 
opositores com base na Lei de Segurança Nacional
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/brasil-wire-repercute-denuncia-de-
tortura-contra-rodrigo-pilha-na-prisao/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-04 21:36:36
Título: Câmara aprova projeto que revoga Lei de Segurança Nacional e cria nova 
norma 
Descrição: Proposta normativa aprovada cria dez crimes contra a democracia e 
inclui condutas no Código Penal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/04/camara-aprova-projeto-que-
revoga-lei-de-seguranca-nacional-e-cria-nova-norma

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-04 11:03:55
Título: UFPE promove seminário para celebrar centenário de Paulo Freire, assista
Descrição: Evento começa nesta terça (04) com o tema “100 anos de Paulo Freire -
dos tempos fundantes à contribuição planetária”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/04/ufpe-promove-seminario-para-
celebrar-centenario-de-paulo-freire-assista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-04 17:37:06
Título: Mulheres Indígenas lançam manifesto em defesa de Sonia Guajajara
Descrição: Liderança indígena foi intimada pela PF com base na Lei de Segurança 
Nacional, acusada de difamar o governo federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/04/mulheres-indigenas-lancam-
manifesto-em-defesa-de-sonia-guajajara

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-04 16:57:47
Título: Professora argentina é indenizada após adoecer por pulverização de 
agrotóxicos
Descrição: Pesticidas eram lançados próximos a escola onde Estela Lemes 
trabalha, em Gualeguaychú, na província de Entre Ríos
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/04/professora-argentina-e-
indenizada-apos-adoecer-por-pulverizacao-de-agrotoxicos
 
Fonte: Vatican News - Português
Título: Gastos militares recorde em 2020, apesar da pandemia
Descrição: Os novos dados, divulgados esta semana pelo Sipri, - Instituto 
Internacional de Pesquisas sobre a Paz, de Estocolmo, - demonstram que os 
investimentos militares no mundo atingiram um altíssimo nível neste século. O 
continente, onde se registra o maior aumento percentual é a África, só os 
Estados Unidos gastam mais de um terço do valor global
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-05/armamentos-pandemia-
gastos-militares.html

Fonte: MST
Data: 2021-05-04
Título: Solidariedade ao Paro Nacional da Colômbia!
Descrição: Desde o dia 28 de abril organizações e movimentos populares da 
Colômbia realizam uma Parada Nacional por tempo indeterminado contra o modelo 
neoliberal que tem sido implementado no país há décadas.
Milhares de trabalhadoras/es, camponesas/es, indígenas colombianas/as tomam as 
ruas do país denunciando a violência, a gestão da pandemia e as políticas de 
morte do governo colombiano.
Em resposta, o governo assassino de Ivan Duque colocou o exército para reprimir 
as/os manifestantes, promovendo um verdadeiro massacre! Já são 21 assassinados, 
851 casos de violência policial, 655 detenções arbitrarias, desaparecimento de 
lideranças e mais de 10 vítimas de violência sexual contra manifestantes.
Url : https://mst.org.br/2021/05/04/solidariedade-ao-paro-nacional-da-colombia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-04 19:49:52
Título: Coreógrafa de PE lança software que compõe performance à distância e 
vence isolamento
Descrição: Plataforma Fusion permite que artistas das artes cênicas desenvolvam 
composições criativas à distância
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/04/coreografa-de-pe-lanca-software-
que-compoe-performance-a-distancia-e-vence-isolamento

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-04 15:52:17
Título: RJ: Petroleiros do norte fluminense iniciam greve por medidas de 
prevenção à covid
Descrição: Paralisação por tempo indeterminado denuncia condições inseguras de 
trabalho nas unidades da estatal na pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/04/rj-petroleiros-do-norte-
fluminense-iniciam-greve-por-medidas-de-prevencao-a-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-04 15:21:38
Título: Artigo | Guinada de Joe Biden pode favorecer enterro de Jair Bolsonaro
Descrição: Extraordinária promessa de enterro do neoliberalismo anunciada por 
Biden poderá trazer consequências para Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/04/artigo-guinada-de-joe-biden-
pode-favorecer-enterro-de-jair-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-04 13:15:14
Título: Instituto presidido por Natalia Pasternak recomenda não realização do 
Censo em 2021
Descrição: Estudo produzido pelo Instituto Questão da Ciência diz que cortes no 
IBGE provocam ruptura da série histórica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/04/instituto-presidido-por-natalia-
pasternak-recomenda-nao-realizacao-do-censo-em-2021
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-04 12:38:44
Título: \O golpe de Estado já foi executado”, denuncia deputada salvadorenha
Descrição: Anabel Belloso, da Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional, comenta conjuntura política de El Salvador
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/04/o-golpe-de-estado-ja-foi-
executado-denuncia-deputada-salvadorenha
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-04 11:26:32
Título: Greve geral e repressão policial seguem na Colômbia após queda de 
ministro da Fazenda
Descrição: Um grande protesto foi convocado para quarta-feira (5) pelo Comitê 
Nacional da Greve, que reúne diversas organizações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/04/greve-geral-e-repressao-
policial-seguem-na-colombia-apos-queda-de-ministro-da-fazenda
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-04 11:11:09
Título: Trabalhadores da cultura com menor renda foram mais impactados na 
pandemia no RS
Descrição: Mais de 450 mil profissionais da economia criativa perderam emprego 
na pandemia em todo o país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/04/trabalhadores-da-cultura-com-
menor-renda-foram-mais-impactados-na-pandemia-no-rs
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-04 11:03:55
Título: UFPE promove seminário para celebrar centenário de Paulo Freire, assista
Descrição: Evento começa nesta terça (04) com o tema “100 anos de Paulo Freire -
dos tempos fundantes à contribuição planetária”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/04/ufpe-promove-seminario-para-
celebrar-centenario-de-paulo-freire-assista
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-04 23:48:22
Título: Lula vai à Justiça pela suspeição de procuradores do caso dos caças 
suecos
Descrição: O ex-presidente Lula foi à 10ª Vara Federal Criminal do Distrito 
Federal pedir a suspeição dos procuradores da República Frederico de Carvalho 
Paiva e Herbert 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/lula-vai-a-justica-pela-suspeicao-
de-procuradores-do-caso-dos-cacas-suecos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-04 20:29:59
Título: Pegou fogo no parquinho: “Guedes é desonesto intectualmente”, diz 
Mandetta
Descrição: Pegou fogo no parquinho, nesta terça (4/5), durante depoimento do ex-
ministro Luiz Henrique Mandetta na CPI da Covid no Senado. Ao rebater afirmação 
do ministro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/pegou-fogo-no-parquinho-guedes-e-
desonesto-intectualmente-diz-mandetta/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-04 20:13:43
Título: Ex-ministro general Eduardo Pazuello vai depor na CPI da Covid dia 19 de
maio
Descrição: O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello deve ser ouvido pela CPI da 
Pandemia no dia 19 de maio. O depoimento dele estava marcado para a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/ex-ministro-general-eduardo-
pazuello-vai-depor-na-cpi-da-covid-dia-19-de-maio/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-04 18:32:29
Título: Mamata Connetion demitiu Diogo Mainardi, que mandou Kakay tomar no c…
Descrição: A TV Cultura demitiu nesta terça-feira (4/5) o jornalista antipetista
Diogo Mainardi do programa Manhattan Connection. Diogo comunicou seu 
desligamento no site de extrema direita 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/mamata-connetion-demitiu-diogo-
mainardi-que-mandou-kakay-tomar-no-c/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-04 17:55:55
Título: Lula convida senador Contarato, do Espírito Santo, para se filiar no PT
Descrição: Ex-presidente também já falou com Marcelo Freixo (PSOL-RJ), 
Alessandro Molon (PSB-RJ) e Roberto Requião (MDB-PR) O PT pode engordar a 
bancada de senadores com a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/lula-convida-senador-contarato-do-
espirito-santo-para-se-filiar-no-pt/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-04 13:35:26
Título: Geraldo Alckmin, o “Picolé de Chuchu”, lidera em São Paulo, diz Paraná 
Pesquisas
Descrição: Segundo a Paraná Pesquisas, os eleitores tendem a escolher nas 
eleições de 2022 políticos mais experientes em contraposição ao desejo pelas 
novidades no pleito de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/geraldo-alckmin-o-picole-de-chuchu-
lidera-em-sao-paulo-diz-parana-pesquisas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 01:05:22
Título: Após repercussão, New York Times divulga nota em português para 
desmentir fake news bolsonarista
Descrição: Bolsonaristas inventaram uma capa do jornal estadunidense, inclusive 
com erros de inglês, para mentir que o periódico noticiou manifestações de apoio
ao presidente
Url :https://revistaforum.com.br/midia/apos-repercussao-new-york-times-divulga-
nota-em-portugues-para-desmentir-fake-news-bolsonarista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 00:56:28
Título: Lula se reúne com Molon, que deve concorrer ao Senado por “frente ampla”
no Rio
Descrição: “Falamos da importância de derrotar o bolsonarismo em 2022, sobretudo
em seu berço”, disse o deputado federal do PSB
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-se-reune-com-molon-que-deve-
concorrer-ao-senado-por-frente-ampla-no-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 00:06:22
Título: Em Brasília, Lula se reúne com Eunício Oliveira (MDB-CE), desafeto de 
Ciro Gomes
Descrição: Cotado para ser candidato ao governo do Ceará, o ex-senador disse que
conversou com Lula \sobre as alianças regionais nas eleições de 2022\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-brasilia-lula-se-reune-com-eunicio-
oliveira-mdb-ce-desafeto-de-ciro-gomes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 22:14:34
Título: Redução de trabalhadores põe em risco produção de petróleo em refinaria 
de Cubatão, diz sindicato
Descrição: Manutenção de um oleoduto na Presidente Bernardes ficou paralisada 
nove dias: “A Transpetro não tem efetivo próprio suficiente para realizar os 
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serviços de operação das plantas e, ainda, a manutenção/adequação delas”, 
denuncia sindicalista
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/reducao-de-trabalhadores-poe-em-risco-
producao-de-petroleo-em-refinaria-de-cubatao-diz-sindicato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 22:06:47
Título: Direita se reelege em Madri com ampla maioria, Iglesias renuncia a todos
os cargos
Descrição: Com vitória robusta do conservador PP, Isabel Díaz Ayuso permanece no
poder sem precisar compor com a extrema direita do Vox. Seu partido teve sozinho
mais votos que a soma das três representações de esquerda
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/direita-reelege-em-madri-com-ampla-
maioria-iglesias-renuncia-a-todos-os-cargos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 20:56:36
Título: Randolfe protocola requerimento para convocar Paulo Guedes a depor na 
CPI do Genocídio
Descrição: “O distanciamento entre os dois ministérios (Saúde e Economia) era 
real. Eu dialogava, de vez em quando, com o segundo escalão, mas os telefonemas 
para o ministério não eram respondidos”, declarou Mandetta
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/randolfe-protocola-
requerimento-para-convocar-paulo-guedes-a-depor-na-cpi-do-genocidio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 20:39:34
Título: Filipe Martins fez, sim, gesto racista, conclui investigação, assessor 
de Bolsonaro foi indiciado
Descrição: Relatório final da Polícia do Senado foi encaminhado ao MPF, que 
agora decidirá se denuncia ou não o olavista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/filipe-martins-fez-sim-gesto-racista-
conclui-investigacao-assessor-de-bolsonaro-foi-indiciado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 19:40:52
Título: Renan Calheiros lista revelações de Mandetta que atingem diretamente 
Bolsonaro
Descrição: O relator da CPI do Genocídio disse que o depoimento do ex-ministro 
“foi importante para clarear exatamente o que ocorreu naquele momento inicial da
pandemia”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/renan-calheiros-lista-
revelacoes-de-mandetta-que-atingem-diretamente-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 19:12:52
Título: Eduardo Paes deixa o DEM para se filiar ao PSD de Kassab
Descrição: O ex-presidente da Câmara, deputado federal Rodrigo Maia, deve seguir
o mesmo caminho
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eduardo-paes-deixa-o-dem-para-se-
filiar-ao-psd-de-kassab/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 18:36:55
Título: Advogados de Lula pedem suspeição de procuradores do caso dos caças 
suecos
Descrição: A alegação principal é que a denúncia a respeito de supostas 
irregularidades foram idealizadas pela força-tarefa da Lava Jato de Curitiba, 
declarada incompetente e suspeita pelo STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/advogados-de-lula-pedem-suspeicao-de-
procuradores-do-caso-dos-cacas-suecos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 18:31:35
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Título: Presidente da CPI do Genocídio diz que quer investigar médicos que 
prescreveram cloroquina
Descrição: \No meu estado, teve médica que veio de São Paulo para Manaus 
prescrever inalação de cloroquina e matou mulheres\, disse Omar Aziz
Url :https://revistaforum.com.br/politica/presidente-da-cpi-do-genocidio-diz-
que-quer-investigar-medicos-que-prescreveram-cloroquina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 18:16:36
Título: Exclusivo: Omar Aziz diz que negacionismo do governo atrapalhou 
vacinação
Descrição: Em entrevista à Fórum, senador disparou: \Tivemos a oportunidade de, 
no ano passado, comprar 70 milhões na Pfizer, que já deveria estar no Brasil. Se
o comportamento fosse outro, hoje não estaríamos passando por esse vexame\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/exclusivo-omar-aziz-diz-que-
negacionismo-do-governo-atrapalhou-vacinacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 17:59:23
Título: Mandetta alerta sobre possibilidade de novo colapso por falta de CTIs 
pediátricos
Descrição: “Se acontecer uma infantilização no perfil dos pacientes com Covid-
19, como capítulo final da pandemia, ou seja, com a predominância de casos em 
crianças e adolescentes, haverá um colapso”, destacou ex-ministro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/mandetta-alerta-sobre-
possibilidade-de-novo-colapso-por-falta-de-ctis-pediatricos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 14:16:13
Título: Alexandre Garcia apaga e esconde vídeos negacionistas sobre vacina e 
Covid
Descrição: O jornalista tornou privado 429 vídeos e apagou outros 5 que 
divulgavam teorias que desacreditavam a efetividade das vacinas contra a Covid-
19 e defendiam o uso da cloroquina
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/alexandre-garcia-apaga-e-esconde-
videos-negacionistas-sobre-vacina-e-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 13:49:48
Título: #SOSColômbia: manifestantes colombianos denunciam “massacre policial” 
durante protestos, veja vídeos
Descrição: Por meio das redes sociais, inúmeros relatos denunciam forte 
repressão militar ocorrida na madrugada desta terça
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/soscolombia-manifestantes-colombianos-
denunciam-massacre-policial-durante-protestos-veja-videos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 12:46:03
Título: Stedile diz que MST não ocupa terras para não virar “bucha de canhão” 
para o “capitão insano”
Descrição: João Pedro Stedile diz que Lula está no segundo turno em 2022 e que 
MST já está em campanha por ele. \É único líder popular que pode tirar este país
desta merda que está\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/stedile-diz-que-mst-nao-ocupa-terras-
para-nao-virar-bucha-de-canhao-para-o-capitao-insano/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 11:54:29
Título: Em Brasília, Lula se reúne com embaixador da Alemanha
Descrição: O ex-presidente está de passagem pela capital nacional, onde deve 
realizar, ao longo da semana, encontros com lideranças da política nacional e 
autoridades estrangeiras para tratar da atual situação do Brasil e vacinas 
contra a Covid-19
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-brasilia-lula-se-reune-com-
embaixador-da-alemanha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-04 11:18:57
Título: Felipe Neto debocha de fake news bolsonarista sobre manifestações
Descrição: Blogueiro escrachou print fake do G1 espalhada por bolsonaristas nas 
redes. Veja aqui
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/felipe-neto-debocha-de-fake-news-
bolsonarista-sobre-manifestacoes/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-04 11:00:59
Título: Entre a cloroquina e o namastê: conheça a direita gratiluz
Descrição: É um tipo bolsonarista que abriga o médico cloroquiner vegano, o 
artista consciente e elitista, a deusa New Age olavista, o liberal anti-máscara,
etc. The post Entre a cloroquina e o namastê: conheça a direita gratiluz 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/05/04/entre-cloroquina-namaste-conheca-
direita-gratiluz/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-05-04 03:00:00
Título: Tragédia brasileira e riscos para a Casa Comum. Entrevista especial com 
Romi Bencke
Descrição:  
\Igrejas desempenham papéis importantes na sociedade, e muitos grupos vinculados
a diferentes igrejas têm dado sustentação a esta política destrutiva\, diz a 
pastora http://www.ihu.unisinos.br/608901-tragedia-brasileira-e-riscos-para-a-
casa-comum-entrevista-especial-com-romi-bencke
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-05-04 03:00:00
Título: Saldo de um ano de pandemia: mais 9 milhões de brasileiros na pobreza. 
Entrevista especial com Luísa Cardoso
Descrição:  
Antes da pandemia do novo coronavírus, em 2019, 13,9 milhões d [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/608904-saldo-de-um-ano-de-pandemia-mais-9-
milhoes-de-brasileiros-na-pobreza-entrevista-especial-com-luisa-cardoso
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-05 05:30:55
Título: Terreiro de candomblé de São João de Meriti lança catálogo de moda 
baseado nas roupas ritualísticas
Descrição: RIO — O axé está na moda, literalmente. Na próxima sexta-feira, o 
Ateliê Obìnrin Odara, que também é oficialmente um Ponto de Cultura de São João 
de Meriti, na Baixada Fluminense, vai lançar o catálogo digital Moda de 
Terreiro. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/terreiro-de-candomble-de-sao-joao-de-meriti-
lanca-catalogo-de-moda-baseado-nas-roupas-ritualisticas-1-25003217
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-05 00:55:02
Título: Mandetta impõe desgaste a Bolsonaro na CPI da Covid-19, mas é Teich quem
pode emparedar Planalto
Descrição: Sem novos trunfos, ex-ministro da Saúde e presidenciável do DEM disse
ter visto minuta para incluir covid-19 na bula da cloroquina por um decreto 
presidencial. Depoimento de Pazuello é adiado para 19 de maio
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-05/mandetta-impoe-desgaste-a-
bolsonaro-na-cpi-da-covid-19-mas-e-teich-quem-pode-emparedar-planalto.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-04 14:20:19
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Título: Bukele desafia as críticas ao anunciar que continuará tomando o controle
das instituições de El Salvador até que “todos caiam fora”
Descrição: Europa se une a Estados Unidos e à OEA ao qualificar como 
“preocupante” o rumo autoritário do presidente salvadorenho, depois da 
destituição do procurador-geral e vários magistrados
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-04/bukele-desafia-as-criticas-ao-
anunciar-que-continuara-tomando-o-controle-das-instituicoes-de-el-salvador-ate-
que-todos-caiam-fora.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-04 00:00:00
Título: Prioridade para militares, presença do Brasil em missões de paz despenca
Descrição: Os dias em que militares brasileiros com capacete azul da ONU 
desfilavam em blindados por favelas do Haiti ou tripulavam fragatas no Oriente 
Médio são hoje uma pálida lembrança.Leia mais (05/04/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/05/prioridade-para-militares-presenca-do-brasil-em-missoes-de-
paz-despenca.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-05 02:30:00
Título: MP que prorroga vigência do Plano Nacional de Cultura pode ser votada 
nesta quarta-feira
Descrição: Também está na pauta a MP que define a estrutura básica da Polícia 
Civil do Distrito Federal
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/754824-mp-que-prorroga-vigencia-do-
plano-nacional-de-cultura-pode-ser-votada-nesta-quarta-feira/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-05 02:10:00
Título: Câmara aprova projeto que define crimes contra o Estado Democrático de 
Direito
Descrição: Estão previstas, entre outras, penas para crimes de interrupção do 
processo eleitoral, de fake news nas eleições e de atentado ao direito de 
manifestação
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/754710-camara-aprova-projeto-que-define-
crimes-contra-o-estado-democratico-de-direito/
 

Fonte: Destaques da Carta Maior
Data: 2021-05-04 00:00:00
Título: Governo volta a tramar a ''reforma'' do SUS
Descrição: Maíra Mathias e Raquel Torres:Após encontro com empresários da Saúde,
ministro vai à Fiesp, recoloca tema em pauta evita expor proposta concreta - mas
pede cautela com imprensa e redes sociais
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=50513
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-05 00:10:15
Título: Brasil precisará de novos fabricantes para conseguir vacinar toda a 
população, diz especialista
Descrição: Considerando os imunizantes ainda são escassos para serem aplicados 
no mundo, e as remessas contratadas pelo governo brasileiro vêm sofrendo 
atrasos, o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) comentou as 
alternativas para alavancar vacinação no Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021050517462076-brasil-precisara-de-
novos-fabricantes-para-conseguir-vacinar-toda-a-populacao-diz-especialista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-04 10:21:53
Título: Snowden critica EUA por querer 175 anos de prisão a Assange e se gabar 
da 'liberdade de imprensa'
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Descrição: O ex-agente da CIA afirmou que as declarações da nova administração 
dos EUA sobre a liberdade de imprensa seriam \mais persuasivas\ se a Casa Branca
não \buscasse agressivamente uma sentença de 175 anos\ para o fundador do 
WikiLeaks.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021050417457818-snowden-critica-eua-
por-querer-175-anos-de-prisao-a-assange-e-se-gabar-da-liberdade-de-imprensa/
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