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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-09 17:55:17
Título: Rejeição de 70 milhões de doses da Pfizer por gestão Bolsonaro será novo
foco da CPI da Covid
Descrição: Com próximas testemunhas, senadores querem apurar responsabilidade do
governo federal no atraso da vacinação.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57018138

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-09 16:43:33
Título: Bolsonaro criou orçamento secreto de R$ 3 bilhões em troca de apoio do 
Congresso
Descrição: Esquema incluiu aquisição superfaturada em 259% de tratores 
agrícolas, a pedido de parlamentares ligados ao agronegócio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/09/bolsonaro-criou-orcamento-
secreto-de-r-3-bilhoes-em-troca-de-apoio-do-congresso

Fonte: The Guardian
Data: 2021-05-10 04:44:08
Título: EUA invocam poderes de emergência depois que ataque cibernético fecha 
gasoduto crucial
Descrição: A administração Biden se esforça para evitar a escassez após o 
Oleoduto Colonial ser o alvo do pior ataque de todos os tempos contra a 
infraestrutura dos EUA. A administração Biden invocou poderes de emergência como
parte de um esforço de "todas as mãos no convés" para evitar a escassez de 
combustível após o pior ciberataque O departamento de transporte federal emitiu 
uma declaração de emergência no domingo para relaxar os regulamentos para 
motoristas que transportam gasolina, diesel, querosene de aviação e outros 
produtos petrolíferos refinados em 17 estados e no Distrito de Columbia. Ele 
permite que eles trabalhem em horários extras ou mais flexíveis para compensar 
qualquer falta de combustível relacionada à interrupção do gasoduto. Continue 
lendo...
Url :https://www.theguardian.com/us-news/2021/may/10/us-invokes-emergency-
powers-after-cyberattack-shuts-crucial-fuel-pipeline

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-09 18:31:11
Título: Orçamento secreto de Bolsonaro para comprar parlamentares é apelidado de
“bolsolão”
Descrição: Esquema montado pelo governo federal e revelado neste domingo (9) 
destina R$ 3 bilhões em emendas sem licitação para aumentar a base no Congresso 
Nacional
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/orcamento-paralelo-de-bolsonaro-
para-comprar-parlamentares-e-apelidado-de-tratoraco-e-bolsolao-nas-redes/

Fonte: Uol 
Título: Secretario de politica fundiaria, ex-presidente da famigerada UDR, pega 
carona e vai em missao oficial fazer turismo em Puntas canas, da Republica 
dominicana.. Isso tambem é corrupção,
Descrição: O secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da 
Agricultura, Luiz Antônio Nabhan Garcia, participa de uma comitiva bancada com 
recursos públicos para a "Reunião de Ministros do Turismo das Américas" em Punta
Cana, uma região paradisíaca da República Dominicana banhada pelo Mar do Caribe.
A secretaria ocupada por Nabhan é voltada para a reforma agrária e política 
fundiária, sem qualquer relação com atividades turísticas. O assunto sequer é 
mencionado no trecho do decreto 9667, de 2 de janeiro de 2019, assinado pelo 
presidente Jair Bolsonaro, que lista as atribuições da secretaria.
Url : https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2021/05/09/nabhan-
agricultura-turismo-punta-canas-caribe-viagem.htm?cmpid=copiaecola
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-09 10:25:41
Título: Na Baixada Fluminense, mães transformam dor da perda em luta: \Nossos 
mortos têm voz\
Descrição: Região soma 60% dos desaparecimentos no RJ, rede reúne mais de 250 
mães que perderam filhos pelas mãos do Estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/09/na-baixada-fluminense-maes-
transformam-dor-da-perda-em-luta-nossos-mortos-tem-voz

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-09 16:48:45
Título: Brasil: 9 dos 27 mortos no Jacarezinho não eram alvo de processos na 
Justiça
Descrição: A operação da Polícia Civil na favela do Jacarezinho, que teve 27 
mortes, segue rendendo polêmica no Brasil. Hoje (9), um levantamento revelou que
um terço dos mortos no tiroteio não tinha nenhuma ação criminal no Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021050917490422-brasil-9-dos-27-mortos-
no-jacarezinho-nao-eram-alvo-de-processos-na-justica/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-09 20:31:01
Título: Chacina do Jacarezinho: Criminalização da pobreza é a política de 
segurança do governo Bolsonaro
Descrição: Por Milton Alves* A escalada genocida comandada pelo governo 
Bolsonaro contra o povo pobre que habita as favelas e bairros nas periferias das
regiões metropolitanas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/chacina-do-jacarezinho-
criminalizacao-da-pobreza-e-a-politica-de-seguranca-do-governo-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-09 16:15:41
Título: 9 de maio de 1945: o Dia da Vitória da Rússia contra a Alemanha nazista 
de Hitler
Descrição: Em evento em memória dos mortos em combate, presidente da Rússia 
alertou sobre regimes no mundo que resgatam o fascismo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/09/9-de-maio-de-1945-o-dia-da-
vitoria-da-russia-contra-a-alemanha-nazista-de-hitler
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-09 17:22:14
Título: Prefeitura de Belém (PA) negocia compra de vacina contra a covid-19 com 
Cuba e China
Descrição: Prefeito Edmilson Rodrigues quer criar laboratório municipal para 
garantir fórmulas para campanha de imunização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/09/prefeitura-de-belem-pa-negocia-
compra-de-vacina-contra-a-covid-19-com-cuba-e-china
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-09 11:59:33
Título: Livro “Continuo Preta” conta vida de Sueli Carneiro, história na 1ª 
pessoa do plural
Descrição: Assinada por Bianca Santana, biografia narra a história de uma das 
maiores intelectuais brasileiras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/09/livro-continuo-preta-conta-vida-
de-sueli-carneiro-historia-na-1-pessoa-do-plural
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-09 22:28:57
Título: A Geringonça de Lula no Rio tem Paes, Santa Cruz, Maia, Molon e Freixo
Descrição: Não é só no Paraná que se constrói uma Geringonça política e 
eleitoral para 2022. No Rio de Janeiro, a Geringonça também caminha bem. 
Observadores 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/a-geringonca-de-lula-no-rio-tem-
paes-santa-cruz-maia-molon-e-freixo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-09 21:31:04
Título: Lula balança Centrão, que pode abandonar Bolsonaro em 2022
Descrição: O périplo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 
Brasília, na semana passada, balançou o coração do Centrão agrupamento que reúne
até 220 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/lula-balanca-centrao-que-pode-
abandonar-bolsonaro-em-2022/

Fonte: Vatican News - Português
Título: O apelo do Papa por Jerusalém e o pensamento à Colômbia
Descrição: O Papa Francisco expressou palavras de particular preocupação com a 
escalada de tensão na Cidade Santa, da qual recordou a identidade multi-
religiosa e multicultural. Ele o fez, assegurando sua oração para que Jerusalém 
seja \um lugar de encontro e não de confronto\ e pedindo por \soluções 
compartilhadas\. Em seguida, voltou seus pensamentos para a Colômbia, onde se 
registram violências.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-05/o-apelo-do-papa-por-
jerusalem-e-o-pensamento-colombia.html
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-09 15:44:46
Título: Bozo abandonou o Véio da Havan no passeio de motocicleta deste domingo
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro, o Bozo, abandonou neste domingo (9/5) o 
Véio da Havan no passeio de motocicleta em Brasília. Durante a semana, em 
Rondônia, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/bozo-abandonou-o-veio-da-havan-no-
passeio-de-motocicleta-deste-domingo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-09 13:15:52
Título: Mães pretas perdem mais seus filhos nas operações policiais
Descrição: As mães negras brasileiras perdem mais seus filhos, quase 100%, nas 
operações policiais. Elas não têm o que comemorar neste domingo (9/5), Dia das 
Mães. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/maes-pretas-perdem-mais-seus-
filhos-nas-operacoes-policiais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 08:32:47
Título: Bolsonaro parabeniza polícia civil do Rio por chacina que matou 29 
pessoas no Jacarezinho
Descrição: No fim da noite, Bolsonaro voltou ao Twitter para publicar uma foto 
de seu passeio com motociclistas. \Que desistam todos os que querem ver o povo 
distante de mim, ou que esperam me ver distante do povo\, escreveu.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-parabeniza-
policia-civil-do-rio-por-chacina-que-matou-29-pessoas-no-jacarezinho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 01:13:22
Título: Em matéria sobre chacina do Jacarezinho, Fantástico destaca que apenas 
1,7% das operações policiais no RJ são eficientes
Descrição: A reportagem também conversou com pessoas que presenciaram o tiroteio
e entrevistou especialistas que apontaram indícios de execuções sumárias na 
operação que terminou com 29 mortos
Url :https://revistaforum.com.br/midia/em-materia-sobre-chacina-do-jacarezinho-
fantastico-destaca-que-apenas-17-das-operacoes-policiais-no-rj-sao-eficientes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 00:09:41
Título: Mais de 2.500 artistas assinam manifesto pelo impeachment de Bolsonaro
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Descrição: Marco Ricca, Matheus Nachtergaele, Paulo Betti, Zeca Baleiro, Ailton 
Graça, Dira Paes, Ivan Lins, Maria Bopp e dezenas de outros artistas 
participarão de live que oficializará o pedido pelo afastamento de Jair 
Bolsonaro, saiba como assistir
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/mais-de-2-500-artistas-assinam-
manifesto-pelo-impeachment-de-bolsonaro-que-sera-lancado-nesta-segunda-feira-10/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-09 23:24:47
Título: Aos prantos, Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, desabafa no 
Fantástico: “Roubar na pandemia é assassinato”
Descrição: Ator que faleceu na última terça-feira (4) em decorrência da Covid-19
tem entre seus principais personagens a Dona Hermínia, inspirada em sua mãe
Url :https://revistaforum.com.br/midia/aos-prantos-dona-dea-lucia-mae-de-paulo-
gustavo-desabafa-no-fantastico-roubar-na-pandemia-e-assassinato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-09 23:05:48
Título: Chacina do Jacarezinho: Wagner Moura e Daniela Mercury assinam carta em 
que pedem justiça e “respostas imediatas”
Descrição: No documento público, membros da sociedade civil do Observatório de 
Direitos Humanos do CNJ falam em indenização para os familiares dos mortos e 
responsabilização dos envolvidos na operação policial, leia
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/chacina-do-jacarezinho-wagner-moura-e-
daniela-mercury-assinam-carta-que-pedem-justica-e-respostas-imediatas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-09 12:44:43
Título: Bombas semióticas e neurofisiologia: falso NY Times, Globo e Paulo 
Gustavo – Por Wilson Ferreira
Descrição: Se tomarmos a célebre experiência neurológica de Benjamin Libet 
(cientista pioneiro no campo dos estudos da consciência humana) feita em 1980 
descobriremos esse primado das afecções sobre a intelecção
Url :https://revistaforum.com.br/rede/bombas-semioticas-e-neurofisiologia-falso-
ny-times-globo-e-paulo-gustavo-por-wilson-ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-09 12:43:56
Título: Lula posta foto de Dona Lindu para homenagear todas as mães do Brasil
Descrição: Na época do falecimento da mãe, em 1980, o então líder sindical 
estava preso no Dops por ter liderado a greve histórica dos metalúrgicos, mas 
obteve autorização para ir ao funeral
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/lula-posta-foto-de-dona-lindu-para-
homenagear-todas-as-maes-do-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-09 11:27:07
Título: Daniela Lima, da CNN, é atacada nas redes por bolsonaristas após 
criticar operação no Jacarezinho
Descrição: A jornalista disse que a ação policial que provocou a morte de 29 
pessoas foi “desastrosa e trágica”, Neymar foi um dos que criticaram: “Parece 
piada mesmo”
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/daniela-lima-da-cnn-e-atacada-nas-
redes-por-bolsonaristas-apos-criticar-operacao-no-jacarezinho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-09 00:12:11
Título: Jornal Nacional: OAB do Rio contradiz polícia sobre vítimas da Chacina 
do Jacarezinho
Descrição: “Já dá para dizer que nem todos são bandidos. Isso, com certeza. Nós 
já identificamos pessoas que nunca tiveram nenhuma passagem pela polícia”, diz 
Álvaro Quintão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da entidade
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-oab-do-rio-contradiz-
policia-sobre-vitimas-da-chacina-do-jacarezinho/
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Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-10 06:02:52
Título: Apesar da pandemia, CFM dificulta alternativas de validação de diplomas 
estrangeiros
Descrição: A 2ª fase do Revalida 2020 não tem data para acontecer. Enquanto 
isso, cerca de 2,4 mil profissionais esperam a finalização do exame do Inep.The 
post Apesar da pandemia, CFM dificulta alternativas de validação de diplomas 
estrangeiros appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/05/10/apesar-pandemia-cfm-dificulta-
alternativas-validacao-diplomas-estrangeiros/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-09 11:00:38
Título: Alexandre Garcia, Leda Nagle e Queiroga apagaram provas de suas mentiras
e do negacionismo
Descrição: Um levantamento mostra que o comentarista da CNN Brasil apagou mais 
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bem-estar, como meditação, passes, oração, perdão, atos de gratidão e fé, podem,
em alguns casos, ser aliadas de pacientes, universidades já têm centros de 
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