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Fonte: Montedo
Data: 2021-05-05
Título: Licitações de comida para Defesa são alvos de denúncias de fraude e conluio entre 
empresas
Descrição: Uma série de licitações realizadas pelo Ministério da Defesa, por meio
de pregão eletrônico, está marcada por transações que podem envolver fraudes e 
conluio entre empresas cadastradas para fornecer produtos alimentícios. As 
denúncias de quatro casos com indícios de irregularidades foram levadas ao 
Tribunal de Contas da União e ao procurador-geral da República, Augusto Aras.
Um dos casos foi identificado em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Entre 
2020 e 2021, três empresas de um único grupo familiar fecharam vendas de mais de
R$ 19,4 milhões com as Forças Armadas. Desse montante, R$ 11,7 milhões estão 
ligados a processos de concorrência direta ocorrida entre as próprias empresas 
do grupo. Trata-se de empresas de pequeno porte, que funcionam até mesmo dentro 
de apartamento. Somente no ano de 2020, as três empresas dessa família venceram 
137 processos de compras de produtos alimentícios promovidos pelo Comando da 
Aeronáutica, com itens que somam R$ 13,9 milhões. Os indícios listados nas 
denúncias sugerem que essas pessoas jurídicas são, na realidade, uma única 
empresa que tenta se passar por licitantes diferentes, concorrendo entre si. O 
intuito seria fraudar a disputa real e fazer com que os itens sejam vencidos por
eles mesmos.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/05/05/licitacoes-de-comida-para-defesa-
sao-alvos-de-denuncias-de-fraude-e-conluio-entre-empresas/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-05-06
Título: Bolsonaro é "tigre de papel", segundo ministros do STF
Descrição: As ameaças de Jair Bolsonaro ao STF (Supremo Tribunal Federal) levaram ministros
da Corte a concluírem que o governo está “trôpego” por causa da CPI da Covid. Sob ameaça, o
títular do Planalto parte para o ataque.
Url: https://www.brasil247.com/cpicovid/bolsonaro-e-tigre-de-papel-segundo-ministros-do-stf  

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-05 17:01:12
Título: Preço da comida sobe e cesta básica já consome 50% do salário mínimo, BH
Descrição: Em 12 meses, alimentação ficou 15,65% mais cara, enquanto salário 
mínimo foi reajustado em 5,26%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/05/preco-da-comida-sobe-e-cesta-
basica-ja-consome-50-do-salario-minimo-em-bh

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: Banco central do Brasil aumenta taxa de juros e promete alta em junho
Descrição: O banco central do Brasil está agindo para conter a inflação que 
subiu acima do teto da meta para o máximo em quatro anos.
Url :https://www.aljazeera.com/economy/2021/5/5/brazils-central-bank-raises-
interest-rate-promises-june-hike

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 21:19:08
Título: 2020 foi o ano de maior desigualdade nas grandes cidades brasileiras
Descrição: 10% dos mais ricos ganharam 39 vezes mais que os 40% dos mais pobres
Url :https://revistaforum.com.br/rede/2020-foi-o-ano-de-maior-desigualdade-nas-
grandes-cidades-brasileiras/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-05 13:42:44
Título: Produção industrial cai 2,4% de fevereiro para março, aponta IBGE
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Descrição: A produção industrial brasileira recuou 2,4% na passagem de fevereiro
para março deste ano, segundo dados divulgados hoje (5), no Rio de Janeiro, pelo
Instituto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/producao-industrial-cai-24-de-fevereiro-para-
marco-aponta-ibge/  

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-05 19:13:52
Título: Teich diz que deixou cargo por falta de autonomia e por não aceitar 
cloroquina
Descrição: O ex-ministro da Saúde Nelson Teich disse nesta quarta-feira (5) em 
depoimento à CPI da Pandemia que deixou o governo por ter percebido que não 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/teich-diz-que-deixou-cargo-por-falta-de-
autonomia-e-por-nao-aceitar-cloroquina/  

Fonte: Montedo
Data: 2021-05-05
Título: A preocupação do Exército com Pazuello na CPI da Covid
Descrição: O Exército tem uma única preocupação com o depoimento do general 
Pazuello, marcado para 19 de maio, na CPI da Covid. Ele será desmentido se 
disser que cumpriu uma missão autorizada e determinada pela Força ao assumir o 
Ministério da Saúde. O Alto Comando espera que Pazuello diga que ele “se 
voluntariou” após alguém ter sugerido seu nome para o presidente Bolsonaro. Com 
zero interferência da instituição. “Qualquer versão diferente dessa será 
leviana. Chega de envolver o Exército”, desabafou um oficial da ativa.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/05/05/a-preocupacao-do-exercito-com-
pazuello-na-cpi-da-covid/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-06 03:30:14
Título: 'Brasil em maus lençóis': dívida com órgãos internacionais é recado ruim
ao mundo, diz especialista
Descrição: O Brasil está devendo bilhões de reais a diversos organismos 
internacionais. Para explicar essa situação, a Sputnik Brasil conversou com um 
professor de Relações Internacionais da UFRJ, que apontou as consequências 
políticas dessa \escolha\ do governo brasileiro.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021050617466880-brasil-em-maus-lencois-
divida-com-orgaos-internacionais-e-recado-ruim-ao-mundo-diz-especialista/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-05 15:42:01
Título: Fazendeiros são multados por pulverização de agrotóxicos que atingiu 
criança no MA
Descrição: Sem licenciamento ambiental, atividade de fazendeiros foi embargada e
emitida infração no valor de 273 mil reais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/05/fazendeiros-sao-multados-por-
pulverizacao-de-agrotoxicos-que-atingiu-crianca-no-ma

Fonte: Vatican News - Português
Título: Bispos da Amazônia pedem ao Senado a retirada de tramitação do PL da 
Grilagem
Descrição: Uma carta assinada por mais de 60 bispos da região da Amazônia 
brasileira foi entregue nesta terça-feira (4) ao presidente do Senado Federal, 
Rodrigo Pacheco. A nota pública - que divulgamos na íntegra - pede a retirada de
tramitação do Projeto de Lei 510/2021 que altera regras de regularização 
fundiária em terras da União, alertando para os impactos da medida naquela 
região, onde as áreas em questão se concentram.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-05/mensagem-bispos-amazonia-
senado-brasil-repam.html

Fonte: MST
Data: 2021-05-05
Título: Maio de lutas da classe trabalhadora para salvar vidas contra o governo 
genocida
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Descrição: Após o mês mais letal da pandemia no país, trabalhadoras(es) do campo
e da cidade levantaram suas bandeiras por: “Vacina no braço, comida no prato e 
fora Bolsonaro!”
Url : https://mst.org.br/2021/05/05/maio-de-lutas-da-classe-trabalhadora-para-
salvar-vidas-contra-o-governo-genocida/

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-05-05
Título: Corte no orçamento coloca em risco o sonho da casa própria e 70 mil empregos
Descrição: Orçamento do programa Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa, Minha Vida, é 
cortado em R$ 2,039 bi. Falta de verba impedirá a continuidade de obras de 250 mil moradias
e pode colocar em risco 70 mil empregos.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/corte-no-orcamento-coloca-em-risco-o-sonho-da-casa-
propria-e-70-mil-empregos-b69e  

Fonte: New York Times
Data: 2021-05-06 08:16:13
Título: Protestos explodem na Colômbia, deixando pelo menos 24 mortos
Descrição: A erupção de raiva na Colômbia, onde pelo menos 24 pessoas morreram enquanto 
o governo reprime os protestos, pode se espalhar para outros países da região que 
compartilham as mesmas condições.
Url :https://www.nytimes.com/2021/05/05/world/americas/colombia-covid-protests-
duque.html

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-05-06 00:12:46
Título: Os protestos sangrentos da Colômbia podem ser um alerta para a região
Descrição: As tensões mal se dissiparam na Colômbia depois que o presidente Ivan
Duque retirou uma polêmica proposta de reforma fiscal neste fim de semana. Seis 
dias de protestos viram pelo menos 19 pessoas mortas e centenas feridas. Agora, 
as manifestações evoluíram para uma demonstração popular mais ampla de raiva.
Url :https://www.cnn.com/2021/05/05/americas/colombia-tax-reform-protests-analysis-intl/
index.html  

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Empresas europeias ameaçam boicotar produtos brasileiros por 
desmatamento
Descrição: Em carta, gigantes do varejo afirmam que proteção ambiental é 
fundamental para comércio com o Brasil. Grupo se opõe a projeto de regularização
fundiária, derivado da MP da grilagem, que tramita no Congresso.
Url :https://www.dw.com/pt-br/empresas-europeias-ameaçam-boicotar-produtos-
brasileiros-por-desmatamento/a-57437406?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 23:19:23
Título: “Constrangimento ilegal”: Justiça do DF manda PF arquivar inquérito 
contra Sonia Guajajara, acusada de “difamar” o governo
Descrição: Investigação havia sido aberta a pedido da Funai por conta de uma 
websérie em que a líder indígena denuncia as violações de direitos sofridas 
pelos povos originários
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/constrangimento-ilegal-justica-do-df-
manda-pf-arquivar-inquerito-contra-sonia-guajajara-acusada-de-difamar-o-governo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 19:41:21
Título: Precisamos falar sobre Pagu – Por Paulo Alves Jr
Descrição: A percepção do posicionamento militante e pioneiro da “Mulher do 
Povo” pode ser um dos caminhos para o melhor entendimento dos desmandos que a 
torpe elite brasileira impõe às trabalhadoras no país
Url :https://revistaforum.com.br/debates/precisamos-falar-sobre-pagu-por-paulo-
alves-jr/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-05 19:13:52
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Título: Teich diz que deixou cargo por falta de autonomia e por não aceitar 
cloroquina
Descrição: O ex-ministro da Saúde Nelson Teich disse nesta quarta-feira (5) em 
depoimento à CPI da Pandemia que deixou o governo por ter percebido que não 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/teich-diz-que-deixou-cargo-por-
falta-de-autonomia-e-por-nao-aceitar-cloroquina/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-06 08:39:47
Título: “Capitã Cloroquina”: Médica que assessora governo Bolsonaro confirma que
foi à Manaus difundir medicamento
Descrição: Auxiliar de Pazuello, que segue no Ministério da Saúde assessorando 
Marcelo Queiroga, Mayra Pinheiro planejou visitas a médicos nas UBS de Manaus 
para cobrar o uso da cloroquina no \tratamento precoce\ da Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/capita-cloroquina-medica-
que-assessora-governo-bolsonaro-confirma-que-foi-a-manaus-difundir-medicamento/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-05 18:17:51
Título: EUA mudam postura e passam a apoiar \quebra de patente\ das vacinas 
contra covid
Descrição: Joe Biden apresenta posição contrária ao antecessor, Donald Trump, e 
pode contribuir para democratizar acesso à vacina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/05/eua-muda-posicionamento-e-passa-
a-apoiar-quebra-de-patente-das-vacinas-contra-covid

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 22:22:54
Título: Tedros Adhanom, da OMS, celebra posição dos EUA sobre patentes
Descrição: O ex-presidente Lula também comemorou a decisão: \A saúde não pode 
ser mercantilizada\
Url :https://revistaforum.com.br/global/tedros-adhanom-da-oms-celebra-posicao-
dos-eua-sobre-patentes/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-05 19:46:55
Título: Entenda por que mesmo nos EUA a pandemia mata mais pobres, negros e 
hispânicos
Descrição: No país mais rico do planeta, por questões políticas, população 
vulnerável é quem paga o maior custo humano da crise
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/05/entenda-por-que-mesmo-nos-eua-a-
pandemia-mata-mais-pobres-negros-e-hispanicos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-05 18:50:34
Título: CPI da Covid vai ouvir Wanjgarten, Ernesto Araújo e presidente da Pfizer
no Brasil
Descrição: Também prestarão depoimento gestores do Amazonas, Fiocruz, Butantan e
laboratórios que produzem vacina contra covid
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/05/cpi-da-covid-vai-ouvir-
wanjgarten-ernesto-araujo-e-presidente-da-pfizer-no-brasil

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-05 17:36:43
Título: Colômbia: comitê de juízes pede que governo cesse uso de armas na 
repressão a atos
Descrição: Em nota, Comitê Panamericano também reivindica abertura imediata de 
investigações de violações de direitos humanos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/05/colombia-comite-de-juizes-pede-
que-governo-cesse-uso-de-armas-na-repressao-a-atos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-05 08:02:39
Título: Aumenta repressão policial contra greve na Colômbia, quais as origens da
violência
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Descrição: Há mais de uma semana com mobilizações populares intensas, país se vê
envolto por violações de direitos humanos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/05/aumenta-repressao-policial-
contra-greve-na-colombia-quais-as-origens-da-violencia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-05 14:55:27
Título: Artigo | Sobre os acordos da UnB com apartheid israelense
Descrição: Professores reagem à aproximação entre a reitora da universidade 
pública e a Embaixada de Israel
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/05/artigo-sobre-os-acordos-da-unb-
com-apartheid-israelense

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-05 11:29:14
Título: Artigo | Prisão de Juana Ruiz Sánchez pela ocupação israelense viola 
direitos humanos
Descrição: Prisão sem acusações, como à que está sendo submetida Juani, a priva 
do direito de presunção de inocência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/05/artigo-prisao-de-juana-ruiz-
sanchez-pela-ocupacao-israelense-viola-direitos-humanos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-05 16:12:03
Título: Juíza anula decretos municipais que garantiam distanciamento mínimo no 
Rio de Janeiro
Descrição: Decisão atende a ação de deputado bolsonarista, que alega violação de
direitos fundamentais da população
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/05/juiza-anula-decretos-municipais-
que-garantiam-distanciamento-minimo-no-rio-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-05 15:34:48
Título: Privatizar banco público agora vai na contramão do mundo, diz ex-
presidenta da Caixa
Descrição: Maria Fernanda Coelho explica como instituições financeiras estatais 
podem salvar países em situação de crise econômica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/05/privatizar-banco-publico-agora-
vai-na-contramao-do-mundo-diz-ex-presidenta-da-caixa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-05 14:24:06
Título: Universidades de Pernambuco realizam protesto contra corte de R$ 1 
bilhão na Educação
Descrição: Corte é consequência de ajustes na Lei Orçamentária Anual (LOA), 
sancionada com vetos por Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/05/universidades-de-pernambuco-
realizam-protesto-contra-corte-de-r-1-bilhao-na-educacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-05 11:38:00
Título: Morte de Paulo Gustavo reacende lembrança das 11 vezes que Bolsonaro 
recusou vacinas
Descrição: Antes de falecer, o ator e comediante Paulo Gustavo cobrou por 
vacinas em suas redes sociais:\Cadê a vacina meu deus?\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/05/morte-de-paulo-gustavo-reacende-
lembranca-das-11-vezes-que-bolsonaro-recusou-vacinas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-05 11:29:14
Título: Artigo | Prisão de Juana Ruiz Sánchez pela ocupação israelense viola 
direitos humanos
Descrição: Prisão sem acusações, como à que está sendo submetida Juani, a priva 
do direito de presunção de inocência
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/05/artigo-prisao-de-juana-ruiz-
sanchez-pela-ocupacao-israelense-viola-direitos-humanos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-05 09:56:36
Título: Em fase avançada de testes, vacina cubana \Soberana\ será tema de debate
em convenção
Descrição: Convenção Interestadual de Solidariedade a Cuba promove evento online
reunindo apoiadores do Rio e ES
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/05/em-fase-avancada-de-testes-
vacina-cubana-soberana-sera-tema-de-debate-em-convencao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-05 09:42:22
Título: Federação das Trabalhadoras Domésticas cobra prioridade na vacinação 
contra covid
Descrição: Categoria é classificada como \essencial\ em decretos estaduais, mas 
ainda não aparece como prioridade para imunização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/05/federacao-das-trabalhadoras-
domesticas-cobra-prioridade-na-vacinacao-contra-covid
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-05 23:04:39
Título: ‘Liberdade de expressão’ perde espaço para a ‘manutenção da ordem’, diz 
pesquisa
Descrição: Levantamento mostra que brasileiros acham mais importante garantia da
“manutenção da ordem” do que a proteção da liberdade de expressão Politização da
pandemia e o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/liberdade-de-expressao-perde-
espaco-para-a-manutencao-da-ordem-diz-pesquisa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-05 14:50:26
Título: APP-Sindicato contesta número de vacinados e convoca greve geral contra 
aulas presenciais no PR
Descrição: Educadores não descartam ingressar na Justiça pedindo o afastamento 
do governador Ratinho Junior A APP-Sindicato informou na manhã desta quarta-
feira (5/5), em coletiva virtual, que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/app-sindicato-contesta-numero-de-
vacinados-e-convoca-greve-geral-contra-aulas-presenciais-no-pr/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-05 13:42:44
Título: Produção industrial cai 2,4% de fevereiro para março, aponta IBGE
Descrição: A produção industrial brasileira recuou 2,4% na passagem de fevereiro
para março deste ano, segundo dados divulgados hoje (5), no Rio de Janeiro, pelo
Instituto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/producao-industrial-cai-24-de-
fevereiro-para-marco-aponta-ibge/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-06 02:15:14
Título: “Além de tudo é frouxo”, diz Freixo após Bolsonaro mentir que não atacou
a China
Descrição: Presidente insinuou que o gigante asiático criou o coronavírus em 
laboratório para uma \guerra química\, mas depois voltou atrás dizendo que não 
citou o país
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alem-de-tudo-e-frouxo-diz-freixo-apos-
bolsonaro-mentir-que-nao-atacou-a-china/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-06 00:54:46
Título: Em homenagem a Paulo Gustavo, Jornal Nacional destaca que Covid avança 
por negacionismo
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Descrição: Artistas como Regina Casé, Tatá Werneck, Caetano Veloso e Fábio 
Porchat se emocionaram durante o telejornal
Url :https://revistaforum.com.br/midia/em-homenagem-a-paulo-gustavo-jornal-
nacional-destaca-que-covid-avanca-por-negacionismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 23:58:06
Título: Juíza manda PF devolver madeira apontada como ilegal por delegado que 
denunciou Salles
Descrição: O ministro do Meio Ambiente celebrou a decisão em seu perfil no 
Twitter
Url :https://revistaforum.com.br/politica/juiza-manda-pf-devolver-madeira-
apontada-como-ilegal-por-delegado-que-denunciou-salles/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 22:24:37
Título: De olho na eleição do RJ, Lula se reúne com Rodrigo Maia em Brasília
Descrição: Além do ex-presidente da Câmara, que deve ir para o PSD, o petista 
conversou com o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, e também com 
Marcelo Freixo (PSOL), cujo nome é cotado para uma frente ampla contra o 
bolsonarismo no RJ
Url :https://revistaforum.com.br/politica/de-olho-na-eleicao-do-rj-lula-se-
reune-com-rodrigo-maia-em-brasilia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 22:22:54
Título: Tedros Adhanom, da OMS, celebra posição dos EUA sobre patentes
Descrição: O ex-presidente Lula também comemorou a decisão: \A saúde não pode 
ser mercantilizada\
Url :https://revistaforum.com.br/global/tedros-adhanom-da-oms-celebra-posicao-
dos-eua-sobre-patentes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 22:07:33
Título: Lula faz uma série de reuniões em Brasília e “bagunça” o jogo político
Descrição: O ex-presidente escalou um estado para servir de exemplo. O Rio de 
Janeiro é apenas a primeira experiência neste sentido da frente ampla que ele 
quer montar Brasil afora para derrotar Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/lula-faz-uma-serie-de-
reunioes-em-brasilia-e-bagunca-o-jogo-politico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 21:37:46
Título: Suspeito e parcial, Moro sai em defesa de Mainardi, que pediu demissão 
após ofender Kakay
Descrição: O ex-juiz avaliou que a saída do jornalista da TV Cultura foi uma 
reação desproporcional à ofensa e afirmou que a emissora sai perdendo
Url :https://revistaforum.com.br/midia/suspeito-e-parcial-moro-sai-em-defesa-de-
mainardi-que-pediu-demissao-apos-ofender-kakay/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 21:28:11
Título: Arcebispo e padres de Uberaba (MG) pedem “lockdown rigoroso” na cidade, 
que vive descontrole da pandemia
Descrição: Em abril, cidade mineira registrou recorde no número de contágios e 
mortes e projeções para maio são ainda piores, prefeita, apoiada por Zema, já 
chegou a oferecer \tratamento precoce\ contra a Covid
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/arcebispo-e-padres-de-uberaba-mg-pedem-
lockdown-rigoroso-na-cidade-que-vive-descontrole-da-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 20:08:17
Título: Bolsonaristas sofrem derrota em PL que buscava ampliar “crimes de 
responsabilidade” a ministros do STF
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Descrição: Mesmo com o comando de Bia Kicis, a CCJ barrou o projeto por 1 voto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaristas-sofrem-derrota-em-pl-
que-buscava-ampliar-crimes-de-responsabilidade-a-ministros-do-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 19:58:53
Título: Cantora Bia Góes lança álbum que saúda ritmos brasileiros e Candomblé 
Angola
Descrição: Este é o terceiro álbum da cantora, que é filha da pianista, 
arranjadora e compositora Silvia Goes e do multi-instrumentista, compositor e 
arranjador Arismar do Espírito Santo
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/cantora-bia-goes-lanca-album-que-sauda-
ritmos-brasileiros-e-candomble-angola/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 18:34:56
Título: Nos 100 dias de governo, Biden dá a lição: tributar os superricos, diz 
Paulo Nogueira Batista Jr
Descrição: Economista destaca que o presidente dos EUA fez discurso brilhante, 
tratado como fim da era neoliberal e a volta do Estado desenvolvimentista. Mas 
alerta que o neoliberalismo foi muito mais um triunfo ideológico e doutrinário 
do que na prática
Url :https://revistaforum.com.br/global/nos-100-dias-de-governo-biden-da-a-
licao-tributar-os-superricos-diz-paulo-nogueira-batista-jr/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 15:03:08
Título: Cantora Beyoncé homenageia Paulo Gustavo: “Descanse em paz”
Descrição: O ator, que faleceu nesta terça, era um grande fã da artista
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/cantora-beyonce-homenageia-
paulo-gustavo-descanse-em-paz/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 14:46:28
Título: Presidente da CPI confirma conversa com comandante: “É preciso separar o
Pazuello do Exército brasileiro”
Descrição: Omar Aziz diz que foi dele a iniciativa de falar com o general Paulo 
Nogueira, que teria mandado recado para Pazuello não aparecer fardado na CPI do 
Genocídio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/presidente-da-cpi-confirma-conversa-
com-comandante-e-preciso-separar-o-pazuello-do-exercito-brasileiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 14:27:14
Título: Facebook decide manter Donald Trump banido de sua plataforma
Descrição: No entanto, o conselho da empresa afirmou que a decisão pode ser 
revista em seis meses
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/facebook-decide-manter-donald-trump-
banido-de-sua-plataforma/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 14:16:13
Título: Haddad sobre Pazuello: “deveria estar preparado para ir à guerra pelo 
seu país, mas foge de debate”
Descrição: General fugiu de depoimento à CPI assim como Bolsonaro fugiu dos 
debates com Haddad, durante campanha de 2018
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/haddad-sobre-pazuello-deveria-
estar-preparado-para-ir-a-guerra-pelo-seu-pais-mas-foge-de-debate/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 13:02:48
Título: Dilma sobre Paulo Gustavo: “alma generosa e genuinamente comprometida 
com o povo do nosso país”
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Descrição: Ex-presidenta recebeu Paulo Gustavo no Palácio do Planalto. Veja o 
vídeo aqui
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/dilma-sobre-paulo-gustavo-alma-
generosa-e-genuinamente-comprometida-com-o-povo-do-nosso-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-05 11:21:28
Título: Governo Bolsonaro admite mentira e diz que comprou só metade das 560 
milhões de doses anunciadas
Descrição: Ministério da Saúde divulgou número falso em propagandas e falas de 
Queiroga. Número realmente contratado é de 280 milhões
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/governo-bolsonaro-admite-
mentira-e-diz-que-comprou-so-metade-das-560-milhoes-de-doses-anunciadas/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-05 21:01:48
Título: Entrevista: o impacto da covid-19 na Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia 
e Venezuela
Descrição: A repórter e historiadora Sylvia Colombo conversa com Lucas Berti e 
Maurício Brum, do Giro Latino, sobre o livro O ano da Cólera - protestos, tensão
e pandemia em cinco países da América Latina.The post Entrevista: o impacto da 
covid-19 na Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia e Venezuela appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/05/05/impacto-covid-argentina-uruguai-chile-
bolivia-venezuela/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-05 11:00:31
Título: O que podemos fazer hoje para evitar um apartheid sanitário global
Descrição: Devemos apoiar o “waiver” da OMC e garantir imunização para as mais 
de 7 bilhões de pessoas. É isso ou teremos: Norte vacinado x Sul sem vacinas.The
post O que podemos fazer hoje para evitar um apartheid sanitário global appeared
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/05/05/o-que-podemos-fazer-evitar-apartheid-
sanitario-globa-vacinasl/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-05-05 03:00:00
Título: “Furar fila não pode se transformar em política pública!” Entrevista 
especial com Jurema Werneck
Descrição: Em menos de dois meses o Brasil registrou mais cem mil mortes por 
Covid-19, atingindo a marca de 4 [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/608943-furar-fila-nao-pode-se-transformar-em-
politica-publica-entrevista-especial-com-jurema-werneck
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-06 07:29:34
Título: CPI da Covid: como 'imunidade de rebanho' pode virar arma contra 
Bolsonaro
Descrição: Senadores investigam se presidente adotou intencionalmente estratégia
de tentar atingir imunidade de grupo sem vacinas e se isso levou ao alto número 
de mortes pela pandemia no país.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57004708
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-06 00:48:51
Título: Covid: Apoio dos EUA à quebra de patentes das vacinas é histórico, mas 
pode demorar a surtir efeitos
Descrição: Governo americano anunciou nesta quarta-feira (5/5) que os Estados 
Unidos vão 'participar ativamente' de negociações sobre propriedade intelectual 
dos imunizantes na Organização Mundial do Comércio (OMC).
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-57004132
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Data: 2021-05-05 00:00:00
Título: Forças Armadas em ações de segurança pública têm legado questionado por 
militares e civis
Descrição: Símbolo da falta de projeto civil para as Forças Armadas, as GLOs 
(Operações de Garantia da Lei e da Ordem) completarão 20 anos em 2022 com um 
legado questionado igualmente por militares e civis.Leia mais (05/05/2021 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/05/forcas-armadas-em-acoes-de-seguranca-publica-tem-legado-
questionado-por-militares-e-civis.shtml
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Data: 2021-05-05 00:00:00
Título: Deputado questiona sanidade mental de Bolsonaro após insinuação sobre 
China
Descrição: O deputado Fausto Pinato (PP-SP) classifica a fala de Jair Bolsonaro 
sobre a China promover uma guerra biológica com a Covid-19 como uma 
irresponsabilidade e prova de que o presidente não leva a pandemia à 
sério.Presidente da Frente Brasil-China, o parlamentar afirma que a suposição 
sobre os chineses pode dificultar ainda mais a importação de insumos para 
produção de vacinas.\É uma irresponsabilidade porque 85% da população que está 
sendo vacinada é com Coronavac, o próprio ministro Paulo Guedes. A gente vê o 
trabalho do Butantan e da Fiocruz tentando manter o equalizado o fornecimento de
insumos para manter o plano nacional de imunização\, disse ao Painel.A China, 
segundo o deputado, já tem dado sinais sobre a busca por outros países como 
alternativa ao Brasil, que hoje é seu principal parceiro comercial.\O que nós 
vamos ganhar com isso? A questão é a sanidade mental do presidente da 
República\, afirma.Leia mais (05/05/2021 - 17h04)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/05/deputado-questiona-sanidade-mental-de-bolsonaro-
apos-insinuacao-sobre-china.shtml
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Data: 2021-05-05 00:00:00
Título: Vídeo: PMs sem mandado prendem homem em casa sob suspeita de atirar ovos
em bolsonaristas em BH
Descrição: Um morador de um prédio da região central de Belo Horizonte foi preso
pela Polícia Militar de Minas Gerais dentro de casa e sem mandado judicial por 
suspeita de atirar ovos contra manifestantes bolsonaristas no último sábado 
(1º).Leia mais (05/05/2021 - 08h29)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/05/video-pms-sem-mandado-prendem-homem-em-casa-sob-suspeita-de-
atirar-ovos-em-bolsonaristas-em-bh.shtml

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-06 04:20:00
Título: Câmara aprova MP que define a estrutura da Polícia Civil do Distrito 
Federal
Descrição: Texto permite ao governo do DF conceder assistência à saúde aos 
policiais civis
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/755447-camara-aprova-mp-que-define-a-
estrutura-da-policia-civil-do-distrito-federal/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-06 00:31:00
Título: Bolsonaro veta a prorrogação do Imposto de Renda para 31 de julho
Descrição: Com isso, entrega da declaração deve ser feita até o fim do mês
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/755457-bolsonaro-veta-a-prorrogacao-do-
imposto-de-renda-para-31-de-julho/
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Data: 2021-05-06 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 6 de maio 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais importantes 
desta quinta-feira (6), na qual o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai à CPI
da COVID, Antony Blinken visita a Ucrânia e a China rompe diálogo econômico com 
a Austrália.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021050617467377-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-6-de-maio-/
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Data: 2021-05-05 12:35:05
Título: Bolsonaro sugere que a China criou a COVID-19 e uma 'guerra química'
Descrição: O presidente do Brasil insinuou nesta quarta-feira (5) que a China 
pode ter criado o coronavírus em um laboratório como parte de uma \guerra 
química\.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021050517464700-bolsonaro-sugere-que-a-
china-criou-a-covid-19-e-uma-guerra-quimica/
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