
 
      Boletim de Notícias – Brasil - 07/05/2021
                www.labdadosbrasil.com

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-06 15:54:09
Título: Óbitos semanais de gestantes e puérperas vítimas do coronavírus aumentam
233% em 2021
Descrição: Dados do Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 mostram que o 
total de mortes registradas é de 1031
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/06/obitos-semanais-de-gestantes-e-
puerperas-vitimas-do-coronavirus-aumentam-233-em-2021

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-06 14:20:21
Título: Comissão de Direitos Humanos classifica como \chacina\ operação no 
Jacarezinho
Descrição: Operação das Polícias Civil e Militar deixa pelo menos 25 mortos, 
atividade desrespeita determinação do STF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/06/comissao-de-direitos-humanos-
classifica-como-chacina-operacao-no-jacarezinho

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-07 08:16:05
Título: Operação no Jacarezinho: Defensora relata 'cenas de crime desfeitas' e 
'choque' com morte em quarto de criança
Descrição: Deputada estadual e defensora pública que estiveram na favela do 
Jacarezinho depois da operação policial que deixou 25 mortos na quinta-feira 
descrevem cenários de devastação.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57020236
 
Fonte: CNN.com -
Data: 2021-05-07 02:40:19
Título: 25 mortos em operação antidrogas no Rio de Janeiro
Descrição: Vinte e cinco pessoas, incluindo um policial, foram mortas em uma 
operação policial antidrogas em uma favela na quinta-feira no Rio de Janeiro, de
acordo com a polícia estadual, apesar de uma ordem do Supremo Tribunal Federal 
proibindo tais operações a não ser em circunstâncias \ absolutamente 
excepcionais durante a pandemia.
Url :https://www.cnn.com/2021/05/06/americas/brazil-rio-police-drugs-raid-intl/
index.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-06 23:04:20
Título: Lula critica Chacina do Jacarezinho: “Isso não é segurança pública. É a 
ausência do Estado”
Descrição: “Os brasileiros estão morrendo sem vacina, de fome e pela violência. 
Vidas brasileiras importam”, disse o ex-presidente, em mensagem no Twitter
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/lula-critica-chacina-do-jacarezinho-
isso-nao-e-seguranca-publica-e-a-ausencia-do-estado/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Francisco: que as finanças sejam instrumentos de serviço
Descrição: \Enquanto a economia real, a que cria emprego, está em crise, com 
tanta gente sem trabalho, os mercados financeiros nunca estiveram tão 
inflacionados como agora\, ressalta o Papa na videomensagem da intenção de 
oração para este mês de maio.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-05/papa-francisco-intencao-
oracao-maio-mundo-financas.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-06 07:53:18
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Título: Entenda por que lucro de bancos cresce enquanto resto da economia 
encolhe na pandemia
Descrição: Redução de custos e ajuda estatal estão entre os principais fatores, 
mais de 1,3 mil agências foram fechadas em um ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/06/entenda-por-que-lucro-de-bancos-
cresce-enquanto-resto-da-economia-encolhe-na-pandemia

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-05-06 03:00:00
Título: Num estado de crises em tempos pandêmicos, mulheres são as principais 
vítimas. Entrevista especial com Flávia Biroli
Descrição:  
Ainda bem antes da pandemia, já havia sinais de que um estado de crises vinha se
instaurando. Com a eclosão das 
Url : http://www.ihu.unisinos.br/608980-num-estado-de-crises-em-tempos-
pandemicos-mulheres-sao-as-principais-vitimas-entrevista-especial-com-fla-via-
biroli

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-05-06
Título: Câmara aprova urgência de PL que acaba com reserva de leitos em 
hospitais militares
Descrição: Mesmo na fase mais crítica da pandemia, com pessoas morrendo por 
falta de leito, mais de 85% dos leitos das Forças Armadas estavam vazios, 
reservados para os militares e familiares
Url : https://www.cut.org.br/noticias/camara-aprova-urgencia-de-pl-que-acaba-
com-reserva-de-leitos-em-hospitais-milita-fe2a

Fonte: Montedo
Data: 2021-05-06
Título: Comandante do Exército trabalha para descolar imagem de Pazuello de 
militares na CPI da Covid
Descrição: O Exército vem trabalhando nos últimos dias para impedir que o 
depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na CPI da Covid prejudique a
reputação da força. O comandante do Exército, general Paulo Sergio Nogueira de 
Oliveira, conversou sobre o assunto na segunda-feira à noite com o presidente da
CPI da Covid, Omar Aziz.
Nos últimos dias, também fez chegar a Pazuello recados para que o ex-ministro 
não associasse sua atuação no ministério aos papéis que desempenhou no Exército.
Temia-se, inclusive, que Pazuello pudesse comparecer de farda à CPI – o que foi 
desencorajado nas mensagens enviadas ao ex-ministro.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/05/06/comandante-do-exercito-trabalha-
para-descolar-imagem-de-pazuello-de-militares-na-cpi-da-covid/

Fonte: DefesaNet RSS
Título: Batalhão adestra seus militares em operações de controle de distúrbios 
Descrição: A OCD tem a finalidade de interditar uma área urbana ou rural, 
prevenindo a ação de grupos de manifestantes, garantir a integridade do 
patrimônio público, reestabelecer a ordem pública em situações de vandalismo ou 
manifestações violentas, evacuar uma área urbana ou rural já ocupada por 
manifestantes ou invasores ilegais e desobstruir vias de circulação.
Url :https://www.defesanet.com.br/mout/noticia/40569/Batalhao-adestra-seus-
militares-em-operacoes-de-controle-de-disturbios-/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 08:59:52
Título: Chacina do Jacarezinho: Rio bate recorde de casos de Covid-19 no dia da 
operação ilegal da polícia
Descrição: Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que nas 24 horas, em 
contagem fechada nesta quinta-feira (7), o Rio confirmou 333 novas mortes por 
Covid-19 e quase 9,2 mil novos casos da doença
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/chacina-do-jacarezinho-rio-bate-recorde-
de-casos-de-covid-19-no-dia-da-operacao-ilegal-da-policia/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-06 20:02:33
Título: Mobilização cobra fim dos despejos de Ibaneis Rocha no Distrito Federal
Descrição: De acordo com o próprio DF legal, mais de 135 ações de despejo 
ocorreram na capital só na última semana de abril
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/06/mobilizacao-cobra-fim-dos-
despejos-de-ibaneis-rocha-no-distrito-federal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-06 19:35:57
Título: Queiroga: divergências com Bolsonaro e “respostas evasivas” marcam 
depoimento na CPI
Descrição: Ministro defende vacinas e diz ter autonomia, mas afirma não ter sido
consultado sobre possível decreto contra lockdown
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/06/queiroga-divergencias-com-
bolsonaro-e-respostas-evasivas-marcam-depoimento-na-cpi
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-06 13:17:37
Título: Últimas da vacina: Saúde admite que mentiu no Twitter sobre compra de 
560 mi de doses
Descrição: Quantia adquirida foi cerca de metade do montante anunciado, governo 
corrigiu dado após requerimento de deputado do PDT
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/06/ultimas-da-vacina-saude-admite-
que-mentiu-no-twitter-sobre-compra-de-560-mi-de-doses
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-06 16:47:00
Título: Chilenos se preparam para \megaeleições\ em 10 dias
Descrição: Além de governadores, prefeitos e vereadores, Chile elegerá 155 
deputados constituintes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/06/chilenos-se-preparam-para-
megaeleicoes-em-10-dias
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-06 15:56:16
Título: Rio identifica nova variante da covid-19 em circulação no estado
Descrição: Cepa é mutação da linhagem P1 e foi identificada em 5,85% das 376 
amostras de 57 municípios
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/06/rio-identifica-nova-variante-da-
covid-19-em-circulacao-no-estado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-06 13:57:39
Título: Colômbia: por que os protestos continuam mesmo após recuo do governo 
Iván Duque
Descrição: Presidente retirou proposta de reforma tributária e convocou mesa de 
diálogo para dia 10, mas a repressão se mantém
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/06/colombia-por-que-os-protestos-
continuam-mesmo-apos-recuo-do-governo-ivan-duque
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-06 11:37:36
Título: Despejos de vulneráveis continuaram durante a pandemia em 2020, diz 
relatório
Descrição: As principais justificativas para remoções foram restrições 
ambientais, avanço de obras públicas e reintegração de posse
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/06/despejos-de-vulneraveis-
continuaram-durante-a-pandemia-em-2020-diz-relatorio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-06 11:10:36
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Título: Consórcio Covax favorece setores privados na distribuição de vacina, 
aponta relatório
Descrição: Relatório critica papel de tomada de decisões de entidades 
filantrópicas como a Fundação Bill e Melinda Gates
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/06/consorcio-covax-favorece-
setores-privados-na-distribuicao-de-vacina-aponta-relatorio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-06 08:43:44
Título: Reforma agrária e regularização fundiária serão temas de aulão da Mídia 
NINJA
Descrição: Atividade tem como pano de fundo projetos sobre grilagem que tramitam
no Congresso Nacional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/06/reforma-agraria-e-regularizacao-
fundiaria-serao-temas-de-aulao-da-midia-ninja
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-06 22:19:22
Título: Chacina com 25 mortos é motivo para a saída do governador do Rio
Descrição: Não se pode naturalizar a operação policial no Jacarezinho, a mais 
letal da história do Rio de Janeiro, que resultou em 25 mortos nesta quinta-
feira 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/chacina-com-25-mortos-e-motivo-
para-a-saida-do-governador-do-rio/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-06 14:03:42
Título: Bolsonaro joga para sua plateia e prejudica Brasil, dizem especialistas
Descrição: Enquanto a CPI ganha força, o presidente volta a atacar a China ao 
falar da origem do coronavírus e eleva o tom contra judiciário e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/bolsonaro-joga-para-sua-plateia-e-
prejudica-brasil-dizem-especialistas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-06 13:46:52
Título: Mulher do líder do governo assume cargo na Itaipu Binacional
Descrição: Ex-governadora Cida Borghetti é a nova conselheira da Itaipu Ela vai 
ocupar a vaga do ex-ministro Carlos Marun. A troca foi publicada no DOU desta 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/mulher-do-lider-do-governo-assume-
cargo-na-itaipu-binacional/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-06 13:07:13
Título: PSOL pede convocação de ministro da Justiça para explicar intimações de 
Boulos e Guajajara pela PF
Descrição: A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados protocolou nesta quarta-
feira (5) um requerimento na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para que 
Anderson Torres, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/psol-pede-convocacao-de-ministro-
da-justica-para-explicar-intimacoes-de-boulos-e-guajajara-pela-pf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 02:10:42
Título: Colunista pergunta a Alexandre Garcia sobre vídeos que ele apagou no 
YouTube e ligação “cai” misteriosamente
Descrição: Mauricio Stycer perguntou ao jornalista bolsonarista o motivo pelo 
qual ele apagou e restringiu uma série de vídeos de seu canal em que defendia 
tratamento precoce e colocava vacinas e dúvida, mas não obteve resposta
Url :https://revistaforum.com.br/midia/colunista-pergunta-a-alexandre-garcia-
sobre-videos-que-ele-apagou-no-youtube-e-ligacao-cai-misteriosamente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 01:35:21
Título: Lula vai à Embaixada da Venezuela e diz que é “filho de Bolívar”
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Descrição: País vizinho ajudou o Brasil doando cilindros de oxigênio diante do 
colapso vivido no Norte
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-vai-a-embaixada-da-venezuela-e-
diz-que-e-filho-de-bolivar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 01:05:05
Título: Lula almoça com Sarney em Brasília uma semana após tentativa de 
aproximação de Bolsonaro com o emedebista
Descrição: Petista tem se reunido com lideranças de diferentes partidos 
políticos na capital federal para discutir o combate à pandemia e as eleições de
2022
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-almoca-com-sarney-em-brasilia-
uma-semana-apos-tentativa-de-aproximacao-de-bolsonaro-com-o-emedebista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 00:41:57
Título: Parlamentares de PSOL e PT pedem criação de comissão na Câmara para 
investigar Chacina do Jacarezinho
Descrição: \A operação realizada no Jacarezinho é considerada a mais letal da 
história do Rio de Janeiro\, afirmam em requerimento
Url :https://revistaforum.com.br/politica/parlamentares-de-psol-e-pt-pedem-
criacao-de-comissao-na-camara-para-investigar-chacina-do-jacarezinho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 00:36:02
Título: TRF-1 revoga prisão domiciliar de Cunha, que agora está livre para 
circular nas ruas
Descrição: Ele estava envolvido no processo referente à Operação Sepsis, um 
desdobramento da Lava Jato, com investigações baseadas na delação do doleiro 
Lúcio Funaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/trf-1-revoga-prisao-domiciliar-de-
cunha-que-agora-esta-livre-para-circular-nas-ruas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-06 23:56:45
Título: Presidente da CPI do Genocídio acha que não há nada de errado em 
Pazuello faltar ao depoimento e receber visita de Onyx
Descrição: Membros da CPI chegaram a falar em \infração sanitária\ e até 
condução coercitiva de Pazuello, já que ele faltou ao depoimento alegando 
suspeita de Covid e, dois dias depois, recebeu visita, presidente do colegiado, 
no entanto, o defendeu
Url :https://revistaforum.com.br/politica/presidente-da-cpi-do-genocidio-acha-
que-nao-tem-nada-de-errado-em-pazuello-faltar-ao-depoimento-e-receber-visita-de-
onyx/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-06 22:52:54
Título: Direitos Humanos e tortura: o caso do ativista Rodrigo Pilha torturado 
na prisão
Descrição: O Fórum Sindical desta quinta (06/05) vai discutir direitos humanos, 
democracia e as denúncias de tortura sofrida pelo ativista político Rodrigo 
Pilha. Após a ditadura militar (1964-1985) período no qual o Estado, tomado por 
um golpe, estabeleceu a prisão, a tortura e assassinatos como prática para 
eliminar adversários políticos, nossa Constituição assegurou uma cláusula pétrea
[ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/direitos-humanos-e-tortura-o-caso-do-
ativista-rodrigo-pilha-torturado-na-prisao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-06 21:57:00
Título: Governo chinês reage à insinuação de Bolsonaro sobre guerra química: 
“Nos opomos à tentativa de politizar o vírus”
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Descrição: Titular do Planalto sugeriu que a China criou o coronavírus em 
laboratório e abriu mais uma crise diplomática com o país asiático, principal 
fornecedor de insumos para vacinas contra a Covid
Url :https://revistaforum.com.br/global/governo-chines-reage-a-insinuacao-de-
bolsonaro-sobre-guerra-quimica-nos-opomos-a-tentativa-de-politizar-o-virus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-06 19:17:54
Título: Cloroquina: PDT aponta crime de charlatanismo de Bolsonaro em ação no 
STF
Descrição: Em notícia-crime, partido destaca os gastos do governo federal com a 
produção e divulgação do medicamento que não tem eficácia comprovada contra a 
Covid-19, \Impeachment e cadeia para esse criminoso!\, exclama Ciro Gomes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cloroquina-pdt-aponta-crime-de-
charlatanismo-de-bolsonaro-em-acao-no-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-06 18:31:54
Título: Policiais também engravidam e é dever do Estado garantir seus direitos –
Por Isa Penna
Descrição: Ainda não há legislação estadual que leve em conta que policiais 
mulheres, cujo número cresce, também engravidam, amamentam e criam filhos. 
Atualmente não há amparo legal para que se afastem de tarefas mais penosas
Url :https://revistaforum.com.br/debates/policiais-tambem-engravidam-e-dever-do-
estado-garantir-seus-direitos-por-isa-penna/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-06 18:12:29
Título: Sobre generais e o ridículo – Chico Alencar
Descrição: Vale a pena as Forças Armadas, que são instituições permanentes, se 
confundirem com Bolsonaro e com seu governo?
Url :https://revistaforum.com.br/rede/sobre-generais-e-o-ridiculo-chico-alencar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-06 14:29:32
Título: Revista Época deixa de circular e vira seção do jornal O Globo
Descrição: Em comunicado oficial, a Editora Globo afirma que a mudança ocorreu 
por conta do contexto da pandemia e para combater as fake news
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/revista-epoca-deixa-de-circular-e-
vira-secao-do-jornal-o-globo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-06 13:58:37
Título: Após Bolsonaro falar em guerra química, Butantan anuncia redução de 
entrega de insumos da vacina pela China
Descrição: Em evento no Palácio do Planalto, o presidente sugeriu, sem citar o 
nome do país, que a China criou o coronavírus em laboratório e estaria 
encampando uma “guerra química”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/apos-bolsonaro-falar-em-guerra-
quimica-butantan-anuncia-reducao-de-entrega-de-insumos-da-vacina-pela-china/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-06 13:47:44
Título: CPI do Genocídio: Tasso quer que Abin explique “guerra química” 
declarada por Bolsonaro
Descrição: O senador tucano afirmou que caso Bolsonaro esteja mentindo, se trata
de \injúria ou calúnia\ contra a China e um \boicote intencional\ à compra de 
vacinas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-do-genocidio-tasso-quer-que-abin-
explique-guerra-quimica-declarada-por-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-06 13:38:04
Título: Igreja de R.R. Soares move ação para despejar 200 famílias em São Paulo
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Descrição: Os advogados da ocupação apontaram que o terreno não tinha “nenhuma 
edificação” e que “encontrava-se abandonado”, com débitos de IPTU de 
aproximadamente 200 mil reais
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/igreja-de-r-r-soares-move-acao-para-
despejar-200-familias-em-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-06 13:33:25
Título: Rússia registra vacina de dose única contra a Covid-19
Descrição: O imunizante, que recebeu o nome de Sputnik Light, está na fase 3 de 
estudo e, segundo o governo russo, não precisa de condições especiais de 
armazenamento
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/russia-registra-vacina-de-dose-unica-
contra-a-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-06 12:35:37
Título: Felipe Neto diz que Alexandre Garcia está “se borrando nas calças” ao 
apagar vídeos negacionistas
Descrição: Comentarista da CNN e ex-Rede Globo, Alexandre Garcia já escondeu 
mais de 400 vídeos em que faz a defesa cloroquina e de outras pautas 
negacionistas. Conteúdo já foi compartilhado por Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/felipe-neto-diz-que-alexandre-
garcia-esta-se-borrando-nas-calcas-ao-apagar-videos-negacionistas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-06 10:11:09
Título: Lucas Mendes afirma estar triste e inconformado com saída de Diogo 
Mainardi do Manhattan Connection
Descrição: Mainardi falou no ar para o advogado Antonio Carlos de Almeida 
Castro, o Kakay, que era um dos convidados: “Vai tomar no cu”
Url :https://revistaforum.com.br/midia/lucas-mendes-afirma-estar-triste-e-
inconformado-com-saida-de-diogo-mainardi-do-manhattan-connection/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-06 09:42:15
Título: Bolsonaro compara cloroquina com transfusão com água de coco, que teria 
sido usada na Segunda Guerra
Descrição: “As grandes curas foram de tentativas. Como na guerra do Pacífico a 
questão da transfusão com água de coco. Se não fosse a água de coco, teria 
morrido muita gente\, disse
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/bolsonaro-compara-
cloroquina-com-transfusao-com-agua-de-coco-que-teria-sido-usada-na-segunda-
guerra/
 
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: Revista Fórum
Data: 2021-05-06 00:54:46
Título: Em homenagem a Paulo Gustavo, Jornal Nacional destaca que Covid avança 
por negacionismo
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/
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Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-07 06:00:58
Título: Plano de comunicação do Ministério da Saúde tinha medidas criticadas e 
descumpridas por Bolsonaro
Descrição: BRASÍLIA — Um plano de comunicação produzido em abril pelo Ministério
da Saúde, já após a chegada do novo ministro Marcelo Queiroga, indicou que a 
pasta planejava reforçar uma série de medidas contra o novo coronavírus que são 
criticadas ou descumpridas pelo próprio presidente Jair Bolsonaro.
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/plano-de-comunicacao-do-
ministerio-da-saude-tinha-medidas-criticadas-descumpridas-por-bolsonaro-1-
25006683
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-07 06:00:00
Título: Single do Casuarina, novo trabalho de Marcos Sacramento, homenagem a 
Aldir Blanc: os lançamentos musicais da vez
Descrição: RIO — Quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que 
estávamos enfrentando uma pandemia, Marcos Sacramento, morador de Santa Teresa, 
foi até a casa do vizinho e ambos ficaram vendo nos olhares e nos semblantes das
pessoas o espírito da dúvida, do medo, da incerteza e da insegurança. Ninguém 
sabia ao certo o que se passava. Neste momento, ele conta, pensou: “O bagulho é 
sinistro!”. Essa expressão acabou virando o título de uma das músicas mais 
fortes de “Crônicas do apartamento 20”, álbum audiovisual que o cantor e 
compositor acaba de lançar em seu canal no YouTube 
(https://youtu.be/1KpWtAksFiM).
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/single-do-casuarina-novo-trabalho-de-
marcos-sacramento-homenagem-aldir-blanc-os-lancamentos-musicais-da-vez-1-
24996968
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-06 22:20:58
Título: Jacarezinho: 'Em nenhum lugar do mundo ação policial com 25 mortos seria
aceita', diz cientista político
Descrição: A ação na comunidade do Jacarezinho reflete um aumento de mortes 
durante operações policiais no Rio de Janeiro no pior momento da pandemia de 
covid-19.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57017718
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-06 22:54:50
Título: Jacarezinho: o que se sabe sobre operação policial que deixou ao menos 
25 mortos no Rio
Descrição: Ação foi a mais letal da história da polícia do RJ, diz universidade.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57015948
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-07 01:31:52
Título: CPI encurrala Queiroga enquanto Bolsonaro ameaça: “Sem voto impresso não
vai ter eleição” 
Descrição: Ministro da Saúde se esquivou de perguntas e recusou a se posicionar 
sobre cloroquina, irritando o comando da comissão. Pelo segundo dia seguido, 
presidente sobe o tom. Depois de atacar China, nesta quinta criticou sistema 
eleitoral
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-07/cpi-da-covid-19-encurrala-
queiroga-enquanto-bolsonaro-faz-ameaca-se-nao-tiver-voto-impresso-em-2022-nao-
vai-ter-eleicao.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-07 01:09:00
Título: Operação policial mata 25 pessoas no Jacarezinho, em segunda maior 
chacina da história do Rio
Descrição: Massacre ocorre mesmo com resolução do STF que suspende operações na 
pandemia. Um policial civil morreu baleado na cabeça e duas pessoas ficaram 
feridas por tiros que chegaram a um vagão do Metrô
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Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-06/operacao-policial-mata-25-
pessoas-no-jacarezinho-em-segunda-maior-chacina-da-historia-do-rio.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-07 07:11:20
Título: Mulheres cansadas da minimização dos riscos de trombose e embolia com a 
pílula anticoncepcional
Descrição: Após relatos associados à aplicação da vacina da AstraZeneca, 
ressurge o debate sobre a chance de formação de trombos devido ao uso de 
contraceptivos
Url :https://brasil.elpais.com/estilo/2021-05-06/mulheres-cansadas-da-
minimizacao-dos-riscos-da-pilula.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-06 00:00:00
Título: Na CPI da Covid, Queiroga distorce dados sobre vacinação e testagem, 
veja checagem
Descrição: Ministro da Saúde desde 23 de março, Marcelo Queiroga presta 
depoimento na CPI da Covid nesta quinta-feira (6). Ao responder perguntas dos 
senadores, evitou opinar sobre a eficácia da hidroxicloroquina contra a Covid-
19, jogando a responsabilidade para uma comissão do Ministério da Saúde que 
debate um protocolo clínico de tratamento.Leia mais (05/06/2021 - 17h21)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/05/na-cpi-da-covid-queiroga-distorce-dados-sobre-vacinacao-e-
testagem-veja-checagem.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-07 00:07:00
Título: Comissão rejeita projeto que prevê campanha de conscientização sobre 
direitos de pessoas com deficiência
Descrição: Proposta foi considerada incompatível com regras fiscais e deve ser 
arquivada
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/755763-comissao-rejeita-projeto-que-
preve-campanha-de-conscientizacao-sobre-direitos-de-pessoas-com-deficiencia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-07 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 7 de maio de 2021
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as principais notícias desta 
sexta-feira (7), na qual o Rio de Janeiro enterra as vítimas da operação 
policial no Jacarezinho, EUA mantêm \portas abertas\ a países que queiram entrar
na OTAN e Japão sela acordo para vacinar atletas antes dos Jogos Olímpicos.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021050717474032-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-7-de-maio-de-2021-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-07 00:41:13
Título: Confronto entre israelitas e palestinos termina com 15 presos em 
Jerusalém Oriental (VÍDEOS)
Descrição: Palestinos e israelitas jogaram pedras e cadeiras uns nos outros após
confronto no bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, nesta quinta-feira 
(6).
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021050717473499-confronto-
entre-israelitas-e-palestinos-termina-com-15-presos-em-jerusalem-oriental-
videos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-06 18:46:26
Título: Brasil vive maior crise hídrica desde 1931, diz ministro das Minas e 
Energia
Descrição: O Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que país 
atravessa crise hídrica devido à falta de chuvas e baixo nível dos 
reservatórios. 

https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021050717473499-confronto-entre-israelitas-e-palestinos-termina-com-15-presos-em-jerusalem-oriental-videos/
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021050717473499-confronto-entre-israelitas-e-palestinos-termina-com-15-presos-em-jerusalem-oriental-videos/
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021050717473499-confronto-entre-israelitas-e-palestinos-termina-com-15-presos-em-jerusalem-oriental-videos/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021050717474032-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-7-de-maio-de-2021-/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021050717474032-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-7-de-maio-de-2021-/
https://www.camara.leg.br/noticias/755763-comissao-rejeita-projeto-que-preve-campanha-de-conscientizacao-sobre-direitos-de-pessoas-com-deficiencia/
https://www.camara.leg.br/noticias/755763-comissao-rejeita-projeto-que-preve-campanha-de-conscientizacao-sobre-direitos-de-pessoas-com-deficiencia/
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/na-cpi-da-covid-queiroga-distorce-dados-sobre-vacinacao-e-testagem-veja-checagem.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/na-cpi-da-covid-queiroga-distorce-dados-sobre-vacinacao-e-testagem-veja-checagem.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/na-cpi-da-covid-queiroga-distorce-dados-sobre-vacinacao-e-testagem-veja-checagem.shtml
https://brasil.elpais.com/estilo/2021-05-06/mulheres-cansadas-da-minimizacao-dos-riscos-da-pilula.html
https://brasil.elpais.com/estilo/2021-05-06/mulheres-cansadas-da-minimizacao-dos-riscos-da-pilula.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-06/operacao-policial-mata-25-pessoas-no-jacarezinho-em-segunda-maior-chacina-da-historia-do-rio.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-06/operacao-policial-mata-25-pessoas-no-jacarezinho-em-segunda-maior-chacina-da-historia-do-rio.html


Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021050617472849-brasil-vive-maior-crise-
hidrica-desde-1931-diz-ministro-das-minas-e-energia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-06 18:17:52
Título: Especialistas apontam que ameaça europeia de boicote ao Brasil pode 
afetar acordo UE-Mercosul
Descrição: A ameaça de boicote feita ao Brasil por 38 grandes supermercados e 
produtores de alimentos europeus pode impactar negativamente as negociações do 
acordo entre União Europeia e Mercosul, de acordo com especialistas ouvidos pela
Sputnik Brasil. 
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021050617472293-especialistas-apontam-
que-ameaca-europeia-de-boicote-ao-brasil-pode-afetar-acordo-ue-mercosul/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-06 11:51:11
Título: 'Mudança pode ter sido cosmética': Carlos França completa 1 mês na 
chefia do Itamaraty
Descrição: O chanceler, Carlos França, completa um mês na chefia do Ministério 
das Relações Exteriores do Brasil longe dos holofotes. O perfil discreto do novo
chanceler contribui para uma mudança real na política externa brasileira?
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021050617471355-mudanca-pode-ter-sido-
cosmetica-carlos-franca-completa-1-mes-na-chefia-do-itamaraty/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-06 11:50:56
Título: Chefe do IRGC: 'Bolha de segurança' de Israel 'arrebentou' após uma 
série de incidentes misteriosos
Descrição: Uma série de desastres de segurança sérios e inexplicáveis ocorridos 
recentemente em Israel é uma indicação de que uma \bolha de segurança nacional 
[israelense] arrebentou\, afirmou o comandante do Corpo de Guardiões da 
Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês).
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021050617471341-chefe-do-
irgc-bolha-de-seguranca-de-israel-arrebentou-apos-uma-serie-de-incidentes-
misteriosos/
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