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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 16:09:44
Título: Bolsonaro pediu informações à Abin para mudar os rumos da CPI do 
Genocídio, diz revista
Descrição: Centro de Monitoramento de Crise da agência teria pedido a agentes um
levantamento de denúncias contra prefeituras e governos estaduais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-pediu-informaces-a-abin-
para-mudar-os-rumos-da-cpi-do-genocidio-diz-revista/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Componente político une catástrofes no Brasil e na Índia
Descrição: Nos dois países, grande parte da responsabilidade pelo desastre da 
covid-19 recai sobre seus líderes. Em diferentes medidas, Bolsonaro e Modi, 
ambos populistas de direita, minimizaram a crise.
Url :https://www.dw.com/pt-br/componente-político-une-catástrofes-no-brasil-e-
na-índia/a-57428557?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-07 18:27:50
Título: Governo exonerou diretora do Departamento de Clima uma semana após 
Cúpula de Biden
Descrição: Servidora, que integrava o ministério desde o governo Dilma (PT), 
deixou cargo em 29 de abril, segundo Diário Oficial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/07/governo-exonerou-diretora-do-
departamento-de-clima-uma-semana-apos-cupula-de-biden
 
Fonte: Carta Capital
Data: 2021-05-07
Título: Amazônia tem abril com maior desmatamento dos últimos 5 anos.
Descrição: Situação de 580 km² devastados pode ser ainda pior devido à presença 
de nuvens que bloquearam uma análise precisa dos satélites
Url:  https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/amazonia-tem-abril-com-
maior-desmatamento-dos-ultimos-5-anos/

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-05-07 11:15:07
Título: Desmatamento na Amazônia brasileira aumentou em abril após promessas
Descrição: RIO DE JANEIRO (AP) - Dados preliminares divulgados na sexta-feira 
indicam que o desmatamento da Amazônia brasileira em abril foi o maior naquele 
mês em pelo menos cinco anos, um relatório publicado duas semanas depois que o 
presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse que seu governo dedicaria mais 
energia e recursos para conter o desmatamento. ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/may/7/brazils-amazon-
deforestation-surged-in-april-after/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Estado brasileiro declarou guerra ao seu povo\
Descrição: Em entrevista à DW Brasil, coordenador do Instituto de Defesa da 
Pessoa Negra critica desrespeito aos direitos observado em operação policial que
deixou 24 mortos na favela do Jacarezinho.
Url :https://www.dw.com/pt-br/estado-brasileiro-declarou-guerra-ao-seu-povo/a-
57467828?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-07 15:44:50
Título: Moradores do Jacarezinho protestam após operação policial com 25 mortes
Descrição: Manifestações ocorreram ao longo da última quinta (6) e na manhã 
desta sexta (7), um novo ato foi convocado às 17h
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/07/moradores-do-jacarezinho-
protestam-apos-operacao-policial-com-25-mortes

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-07 19:02:52
Título: Ministério Público \tem as mãos sujas de sangue do Jacarezinho\, afirma 
criminalista
Descrição: Conselheiro da OAB-SP, André Lozano Andrade argumenta que discurso de
presidente e governadores legitima letalidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/07/ministerio-publico-tem-as-maos-
sujas-de-sangue-do-jacarezinho-afirma-criminalista

Fonte: Vatican News - Português
Título: Diante da violência em Jacarezinho, arcebispo do Rio exorta caminhos de 
paz na cidade
Descrição: As cenas de violência e de terror na favela de Jacarezinho, uma das 
maiores e mais violentas do Rio de Janeiro, fizeram o giro do mundo. Uma 
operação policial na quinta-feira (6) de manhã deixou 25 pessoas mortas e 
provocou um intenso tiroteio, expondo pelo menos 35 mil moradores ao perigo. O 
arcebispo do Rio de Janeiro, dom Orani João Tempesta, ao tomar conhecimento da 
notícia que “estarreceu a cidade” encorajou todos para que se encontre “caminhos
de paz e de entendimento para os conflitos”.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-05/orani-joao-tempesta-
entrevista-operado-policial-rio-25-mortos.html

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-05-07 03:00:00
Título: PMs, milícias e governo Bolsonaro: uma relação de apoio, favores, 
vantagens, privilégios e carteiradas. Entrevista especial com Jacqueline Muniz
Descrição: “Este não é um governo militar no qual as For [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/609020-pms-milicias-e-governo-bolsonaro-uma-
relacao-de-apoio-favores-vantagens-privilegios-e-carteiradas-entrevista-
especial-com-jacqueline-muniz

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 23:48:06
Título: ONU vê “uso desproporcional da força” no Jacarezinho e pede investigação
independente
Descrição: Moradores da comunidade e defensores dos direitos humanos saíram às 
ruas para protestar contra a chacina que deixou 28 mortos
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/onu-ve-uso-
desproporcional-da-forca-no-jacarezinho-e-pede-investigacao-independente/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 23:37:45
Título: Comissão da Câmara dos EUA pede investigação completa sobre Chacina do 
Jacarezinho
Descrição: Jean Wyllys divulgou a reação do órgão e criticou a declaração do 
general Mourão, que sintetizou a operação policial com uma frase: “Tudo bandido”
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/comissao-da-camara-dos-eua-pede-
investigacao-completa-sobre-chacina-do-jacarezinho/

Fonte: Hora do Povo
Data: 2021-05-07
Título: “Discutir se o vetor viral pode voltar a se replicar é bobagem, é uma 
perda de tempo”, diz Eduardo Costa, sobre Sputnik
Descrição: O epidemiologista da Fiocruz alertou para manipulações que ocorrem na
ANVISA e lembrou que “há uma luta explícita que se trava normalmente entre nosso
país de um lado e todos aqueles que querem impor ao Brasil uma dependência total
ao imperialismo americano”. Ao abordar a posição da Anvisa contrária à 
importação da vacina russa Sputnik V, denunciou que “querem impor ao Brasil uma 
dependência total”.
Url : https://horadopovo.com.br/discutir-se-o-vetor-viral-pode-voltar-a-se-
replicar-e-bobagem-e-uma-perda-de-tempo-diz-eduardo-costa-sobre-sputnik/
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Fonte: Montedo
Data: 2021-05-07
Título: Pazuello avalia habeas corpus no STF para não depor na CPI da Pandemia
Descrição: O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello avalia rever sua estratégia 
jurídica para o depoimento à CPI da Pandemia, previsto para o dia 19 de maio.
Até agora, a linha jurídica tem sido a de comparecer e responder à todas as 
perguntas. Mas não está descartado um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal 
que coloque na mesa três possibilidades: ele não comparecer na CPI; ele 
comparecer e silenciar; ele comparecer e silenciar para apenas algumas 
perguntas.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/05/07/pazuello-avalia-habeas-corpus-no-
stf-para-nao-depor-na-cpi-da-pandemia/

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-05-07
Título: MTST protesta em oito estados contra cortes na habitação e pelo auxílio 
de R$ 600
Descrição: Na manhã desta sexta-feira (7) cerca de cinco mil manifestantes do 
Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) realizaram ações de travamento em 
oito estados brasileiros para chamar a atenção dos cidadãos pelos cortes na 
habitação feitos pelo governo Bolsonaro e em defesa do auxílio emergencial de 
600 reais.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/mtst-protesta-em-oito-estados-contra-
cortes-na-habitacao-e-pelo-auxilio-de-r-600-f11c

Fonte: MST
Data: 2021-05-07
Título: Mães e trabalhadoras da cultura recebem doações de alimentos da Reforma 
Agrária Popular, em Pernambuco
Descrição: Na manhã desta sexta-feira (7/5), o Armazém do Campo do Recife, em 
Pernambuco está recebendo doações de mais uma ação de solidariedade para 
contemplar as mães da periferia e trabalhadoras da cultura.

A ação é realizada em parceria com a cantora pernambucana Flaira Ferro, a Campanha Mãos 
Solidárias e Periferia Viva Contra o Coronavírus, que doará 1.000 marmitas solidárias e 400 cestas 
com alimentos da Reforma Agrária Popular, vindos de acampamentos e assentamentos do MST em 
Pernambuco.
Url : https://mst.org.br/2021/05/07/maes-e-trabalhadoras-da-cultura-recebem-
doacoes-de-alimentos-da-reforma-agraria-popular-em-pernambuco/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Há 10 anos, STF reconhecia união homoafetiva
Descrição: Beneficiados pela decisão, casais do mesmo sexo passaram a ter 
direitos familiares equivalentes aos héteros. Para ativista, reconhecimento pelo
Supremo \abriu a porta da cidadania plena\ para população LGBT.
Url :https://www.dw.com/pt-br/há-10-anos-stf-reconhecia-união-homoafetiva/a-
57423764?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-07 19:41:29
Título: URGENTE: REQUIÃO DE SAÍDA DO MDB VELHO DE GUERRA
Descrição: O ex-senador Roberto Requião, após périplo pelo interior do Paraná, 
disse nesta sexta-feira (7/5) que ele e correligionários já preparam as malas 
para deixar o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/urgente-requiao-de-saida-do-mdb-
velho-de-guerra/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-07 15:18:20
Título: Arábia Saudita suspende compra de carne de ave de 11 frigoríficos do 
Brasil
Descrição: O governo brasileiro foi surpreendido com a informação de que a 
Arábia Saudita decidiu suspender a importação de carne de aves de 11 
estabelecimentos brasileiros. 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/arabia-saudita-suspende-compra-de-
carne-de-ave-de-11-frigorificos-do-brasil/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-07 21:36:27
Título: Após intensa mobilização, rodoviários do Grande Recife serão vacinados 
contra a covid
Descrição: Categoria transporta cerca de 1 milhão de passageiros e luta desde o 
início do ano pela prioridade na vacinação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/07/apos-intensa-mobilizacao-
rodoviarios-do-grande-recife-serao-vacinados-contra-a-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-07 19:18:38
Título: Brasil de Fato debate operação no RJ e reafirma lugar da comunicação 
popular 
Descrição: Evento foi organizado em comemoração aos 8 anos do jornal no Rio de 
Janeiro, 12 convidados participaram da atividade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/07/brasil-de-fato-debate-operacao-
no-rj-e-reafirma-lugar-da-comunicacao-popular
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-07 19:06:46
Título: Venezuela denuncia esquema de fake news contra o país com 1.400 contas 
de Twitter
Descrição: Vice-presidenta acusa Organização dos Estados Americanos e Grupo de 
Lima de financiar esquema de propagação de mentiras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/07/venezuela-denuncia-esquema-de-
fake-news-contra-o-pais-com-1-400-contas-de-twitter

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-07 18:49:11
Título: Após adiamento de oitiva, oposição pede à CPI  teste de covid de 
Pazuello 
Descrição: Solicitação vem após denúncia de que ex-ministro teria se reunido 
presencialmente com Onyx na quinta (6)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/07/apos-adiamento-de-oitiva-
oposicao-pede-a-cpi-teste-de-covid-de-pazuello
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-07 17:29:09
Título: Veneno na merenda e êxodo rural: assentado critica mudança no Pnae 
aprovada na Câmara
Descrição: PL 3292/20, que depende de apreciação do Senado, tira prioridade de 
sem-terra, quilombolas e indígenas como fornecedores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/07/veneno-na-merenda-e-exodo-rural-
assentado-critica-mudanca-no-pnae-aprovada-na-camara
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-07 12:43:22
Título: Dia de Al-Quds: palestinos celebram resistência em meio a ataques da 
extrema-direita
Descrição: Moradores da Cisjordânia acusam colonos judeus de atearem fogo em 
terras agrícolas da Palestina durante a semana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/07/dia-de-al-quds-palestinos-
celebram-resistencia-em-meio-a-ataques-da-extrema-direita
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-07 12:27:46
Título: Câmara tira prioridade de assentados no fornecimento de alimentos da 
merenda escolar
Descrição: Projeto, que prejudica trabalhadores sem-terra, indígenas e 
quilombolas, depende de apreciação do Senado
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/07/camara-tira-prioridade-de-
assentados-no-fornecimento-de-alimentos-da-merenda-escolar
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-07 10:09:41
Título: Organizações brasileiras exigem que Colômbia abandone \lógica de guerra\
em protestos
Descrição: ABJD, AMDH e MNDH Brasil cobram responsabilização do Estado 
colombiano e se solidariza com manifestantes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/07/organizacoes-brasileiras-exigem-
que-colombia-abandone-logica-de-guerra-em-protestos
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-07 21:52:19
Título: Enquanto a Abin bisbilhota, o Brasil chega a 419 mil mortos por covid19
Descrição: Segundo boletim do Conass (Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde), divulgado nesta sexta-feira (7/5), o Brasil perdeu 419.114 vidas na luta
contra a covid19. Enquanto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/enquanto-a-abin-bisbilhota-o-
brasil-chega-a-419-mil-mortos-por-covid19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-07 20:42:14
Título: Agora vai! A Abin entrou no jogo contra a CPI da Covid no Senado
Descrição: Os arapongas da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) entraram em
campo para jogar contra os trabalhos da CPI da Covid, que investiga os crimes 
cometidos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/agora-vai-a-abin-entrou-no-jogo-
contra-a-cpi-da-covid-no-senado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-07 14:40:41
Título: Le Monde chama operação policial no Rio de Janeiro de “banho de sangue”
Descrição: A imprensa francesa desta sexta-feira (7) repercute a ação policial 
no Rio de Janeiro que deixou 25 mortos. “Um banho de sangue”, resume Le Monde. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/le-monde-chama-operacao-policial-
no-rio-de-janeiro-de-banho-de-sangue/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-07 13:16:07
Título: Paulo Guedes e Carluxo na mira da CPI da Covid. Qual a chance deles 
serem convocados pelo Senado?
Descrição: Terão colhões os excelentíssimos senadores da República? Os senadores
que compõem a CPI da Covid insinuaram esta semana que poderão convocar o 
vereador Carlos Bolsonaro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/paulo-guedes-e-carluxo-na-mira-da-
cpi-da-covid-qual-a-chance-deles-serem-convocados-pelo-senado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-08 01:57:35
Título: Mandetta critica Bolsonaro e afirma que está pronto para ser candidato à
presidência
Descrição: “Se perguntar para mim, você tem coragem para ir para uma das 
campanhas mais sórdidas, baixas, invasivas, pelos comentários do presidente e do
filho do presidente, eu estou pronto”, afirmou, em entrevista à CNN Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mandetta-critica-bolsonaro-e-afirma-
que-esta-pronto-para-ser-candidato-a-presidencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-08 00:53:18
Título: Lula recebe família de Rodrigo Pilha, ativista preso após estender faixa
de “Bolsonaro genocida”
Descrição: \Recebemos um carinho muito especial. Foi incrível. O Lula, 
realmente, é um cara fora de série\, disse Erico Grassi, irmão do ativista
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Url :https://revistaforum.com.br/direitos/lula-recebe-familia-de-rodrigo-pilha-
ativista-preso-apos-estender-faixa-de-bolsonaro-genocida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-08 00:42:58
Título: Rodrigo Pilha consegue “saidinha de Dia das Mães” e vai reencontrar a 
família
Descrição: “Ele vai poder ficar com a gente a partir das 7 horas de sábado, mas,
infelizmente, terá de voltar às 16 horas do domingo”, revelou Erico Grassi, 
irmão do ativista
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/rodrigo-pilha-consegue-saidinha-de-
dia-das-maes-e-vai-reencontrar-a-familia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-08 00:07:40
Título: Morre aos 77 anos cantor e compositor Cassiano, autor de “É primavera” e
“A lua e eu”
Descrição: O artista paraibano sofreu uma parada cardíaca no fim de abril, 
chegou a ser intubado e estava internado em estado grave desde então, ele havia 
testado negativo para a Covid e causa da morte não foi informada
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/morre-aos-77-anos-cantor-e-compositor-
cassiano-autor-de-e-primavera-e-a-lua-e-eu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 23:56:48
Título: Número de mortos em operação policial na Chacina do Jacarezinho sobe 
para 28
Descrição: O governador do Rio, Claudio Castro, defendeu a ação e declarou que 
foi o “fiel cumprimento de dezenas de mandados expedidos pela Justiça”
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/numero-de-mortos-em-operacao-policial-
na-chacina-do-jacarezinho-sobe-para-28/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 23:07:33
Título: Suspensão do monopólio de patentes é salvar mais vidas e mais rápido – 
Por Alexandre Padilha
Descrição: Só com a vacinação em massa iremos salvar vidas e a economia. Se esse
projeto for aprovado, o Brasil terá mais condições de sair deste pesadelo que 
nos foi colocado por pura irresponsabilidade e negacionismo
Url :https://revistaforum.com.br/rede/suspensao-do-monopolio-d-patentes-e-
salvar-mais-vidas-e-mais-rapido-por-alexandre-padilha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 22:45:42
Título: O Planeta Azul – A Colômbia está em chamas
Descrição: Na parceria da Fórum com o canal O Planeta Azul, confira em detalhes 
os eventos políticos e sociais desencadeados na Colômbia após o anúncio de uma 
desastrosa reforma tributária que incendiou o país
Url :https://revistaforum.com.br/debates/o-planeta-azul-a-colombia-esta-em-
chamas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 22:11:58
Título: Rosangela Moro sobre apoio a Bolsonaro: “Me arrependo até o último fio 
de cabelo!”
Descrição: Porém, em fevereiro de 2020, a esposa do ex-juiz afirmou ser “pró-
governo federal” e disse que o marido e Bolsonaro eram “uma coisa só”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/rosangela-moro-sobre-apoio-a-bolsonaro-
me-arrependo-ate-o-ultimo-fio-de-cabelo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 21:32:07
Título: Exclusivo: maus-tratos, tortura e agressão são comuns na cadeia em que 
Pilha esteve preso
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Descrição: Servidora pública federal revela as atrocidades cometidas em 
instituições penais contra seu irmão, do mesmo modo que ocorreu com o ativista
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/exclusivo-maus-tratos-tortura-e-
agressao-sao-comuns-na-cadeia-em-que-pilha-esteve-preso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 21:03:00
Título: Prefeito de Belém vai a Brasília e se reúne com embaixador de Cuba para 
tratar de aquisição de vacinas do país
Descrição: A ilha socialista tem dois imunizantes contra a Covid na fase final 
de testes, além da aquisição das vacinas, Edmilson Rodrigues (PSOL) iniciou a 
articulação de um acordo de cooperação entre Belém e Havana para diferentes 
áreas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/prefeito-de-belem-vai-a-brasilia-e-se-
reune-com-embaixador-de-cuba-para-tratar-de-aquisicao-de-vacinas-do-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 19:00:49
Título: Viúva da chacina do Jacarezinho diz que marido foi morto ao sair pra 
comprar pão
Descrição: Família de Jonas afirma que ele não \estava devendo nada à Justiça\ e
que, depois de ter envolvimento com o tráfico, agora trabalhava como pedreiro e 
pizzaiolo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/viuva-da-chacina-do-jacarezinho-diz-que-
marido-foi-morto-ao-sair-pra-comprar-pao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 18:54:14
Título: Feira Agroecológica exprime conquistas e a revolução das mulheres de 
Sento Sé (BA) – Artigo
Descrição: Além de ser um importante espaço de comercialização dos produtos da 
agricultura familiar, a feira de Sento Sé está indo muito além disso: é também 
espaço de formação e articulação política
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/feira-agroecologica-exprime-
conquistas-e-a-revolucao-das-mulheres-de-sento-se-ba-artigo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 18:52:09
Título: Deputada do PSOL envia à ONU e OEA fotos e vídeos com indícios de 
execuções sumárias na chacina do Jacarezinho
Descrição: Renata Souza (PSOL-RJ) também entrou com representações no MP e no 
STF solicitando apuração rigorosa das denúncias de violação e responsabilização 
daqueles que autorizaram a operação que resultou em 25 mortos
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/deputada-do-psol-envia-a-onu-e-oea-
videos-com-indicios-de-execucoes-sumarias-na-chacina-do-jacarezinho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 18:05:27
Título: Rumo à organização de trabalhadores migrantes na CUT! – Por Antônio 
Lisboa e Sérgio Nobre
Descrição: É nosso desafio representar quem vem de outros países e trabalha no 
Brasil, a exemplo do que fazem outras centrais mundo a fora. É oportunidade 
histórica de aprender e defender os direitos deles, em sua maioria, vulneráveis
Url :https://revistaforum.com.br/debates/rumo-a-organizacao-de-trabalhadores-
migrantes-na-cut-por-antonio-lisboa-e-sergio-nobre/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 15:46:14
Título: Filha de Beth Carvalho pede para Bial entrevistar Lula sem polígrafo e a
cena é cortada
Descrição: Luana Carvalho disse ao apresentador que esta seria a melhor 
homenagem a sua mãe. De acordo com a cantora, seu pedido foi retirado da edição 
final
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Url :https://revistaforum.com.br/cultura/filha-de-beth-carvalho-pede-para-bial-
entrevistar-lula-sem-poligrafo-e-a-cena-e-cortada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 15:03:33
Título: PSB entra com notícia-crime no STF contra Bolsonaro por “homicídio 
omissivo”
Descrição: \O Brasil vive um dos piores momentos da pandemia, com recordes 
alarmantes de mortes. E o responsável por essa tragédia, por esse genocídio, é o
senhor Jair Messias Bolsonaro\, diz o deputado Bira do Pindaré
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/psb-entra-com-noticia-crime-
no-stf-contra-bolsonaro-por-homicidio-omissivo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 14:57:36
Título: Freixo quer que Salles dê explicações sobre assédio contra servidor do 
Ibama
Descrição: Hugo foi retirado de sua sala e teve seu computador confiscado após 
divulgar documento no qual denuncia que o modelo de conciliação de multas criado
por Salles, é um fracasso, pois aplicou menos de 2% das autuações ambientais no 
período
Url :https://revistaforum.com.br/politica/freixo-quer-que-salles-de-explicacoes-
sobre-assedio-contra-servidor-do-ibama/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-07 10:43:34
Título: Tatá Werneck fala sobre Paulo Gustavo e diz que “é desesperador o que 
está acontecendo”
Descrição: A atriz também comenta que o ator, que faleceu nessa terça de Covid-
19, tinha um jeito único de fazer humor e que deixa um legado de filmes e 
personagens “incríveis”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/tata-werneck-fala-sobre-paulo-gustavo-
e-diz-que-e-desesperador-o-que-esta-acontecendo/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-07 14:01:35
Título: Massacre no Jacarezinho: pai relata horror depois da polícia matar uma 
pessoa no quarto da sua filha
Descrição: Desde junho de 2020, estão proibidas operações policiais em favelas 
do Rio exceto em casos excepcionais. Isso não impediu a Polícia Civil de 
aterrorizar os moradores da favela do Jacarezinho em um massacre que terminou 
com 25 mortos.The post Massacre no Jacarezinho: pai relata horror depois da 
polícia matar uma pessoa no quarto da sua filha appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/05/07/massacre-jacarezinho-pai-relata-horror/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-08 06:00:53
Título: Dia das Mães: 'A expectativa de vida das pessoas trans no Brasil é de 35
anos. Eu tenho 29, como fica a criação do meu filho?'
Descrição: Meus pais são divorciados e, assim que minha mãe descobriu minha 
orientação sexual, decidiu me colocar para fora de casa. Foi quando saí de 
Itabina, minha cidade no interior de Minas Gerais e fui para Belo Horizonte, 
onde fiquei uns dias na rua até o conselho tutelar me pegar. Morei em uma 
instituição para menores até os 18 anos, quando tive que sair. Passei por 
situação de rua até que acabei numa república, onde me ajudaram a encontrar um 
emprego de redutora de danos na instituição BH de Mãos Dadas Contra as Drogas, 
focada no público LGBT+. 
Url :https://oglobo.globo.com/celina/dia-das-maes-expectativa-de-vida-das-
pessoas-trans-no-brasile-de-35-anos-eu-tenho-29-como-fica-criacao-do-meu-filho-
25008005
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-07 19:53:03
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Título: Operação no Jacarezinho: polícia do Rio de Janeiro matou 3 pessoas por 
dia em 2020
Descrição: Número de mortos por intervenção policial no ano passado foi de 1.245
no Rio de Janeiro, segundo Instituto de Segurança Pública. Total de vítimas foi 
inferior aos dois anos anteriores e reflete decisão do STF que proibiu operações
policiais em favelas do Rio durante a pandemia - a não ser em 'hipóteses 
absolutamente excepcionais'.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57029665
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
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investigados na operação
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Descrição: O vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), John 
Coates, foi inflexível neste sábado (8) de que nada poderia impedir as 
Olimpíadas de Tóquio de prosseguir, apesar dos riscos contínuos da COVID-19.
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afirma ex-instrutor do BOPE
Descrição: As medidas de curto prazo, como o enfrentamento militar, são sempre 
as opções tomadas no Brasil para combater o crime – não há planejamento a longo 
prazo no país para a erradicação da violência.
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