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Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-10 22:16:46
Título: Senador Abdias Nascimento, uma vida dedicada à luta contra o racismo
Descrição: Multifacetado, Abdias denunciou lutou pela “segunda e verdadeira 
abolição” de todas as formas que pôde: como ativista, intelectual, jornalista, 
dramaturgo, artista plástico, dirigente do PDT e parlamentar
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-10/senador-abdias-nascimento-uma-
vida-dedicada-a-luta-contra-o-racismo.html

Fonte: MST
Data: 2021-05-10
Título: Nota das Organizações do Campo Popular no Rio de Janeiro sobre chacina 
no Jacarezinho
Descrição: Assistimos com indignação e revolta à chacina praticada pelas forças 
policiais do Rio de Janeiro na favela do Jacarezinho, zona norte da cidade, na 
manhã de quinta-feira (6). A operação, que flagrantemente descumpre decisão do 
Supremo Tribunal Federal sobre operações policiais na pandemia, foi o maior 
massacre registrado oficialmente, na extensa história de absurdos cometidos no 
Estado.O desprezo pela vida, o ódio ao povo, o racismo, a extrema covardia e 
violência que marcaram a ação, são imagens fieis do tratamento que as elites do 
país sempre deram ao povo, ao longo da nossa história.
Url : https://mst.org.br/2021/05/10/nota-das-organizacoes-do-campo-popular-no-
rio-de-janeiro-sobre-chacina-no-jacarezinho/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-10 09:19:57
Título: Fome: 47% da população no semiárido está sem acesso a alimentos, diz 
pesquisa
Descrição: Para Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), interrupção de políticas
públicas poderá aumentar mortes por fome na região
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/10/fome-47-da-populacao-no-
semiarido-estao-sem-acesso-a-alimentos-diz-pesquisa

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 01:10:27
Título: Enquanto fome avança, Bolsonaro faz churrasco com picanha que custa 
R$1.799 o quilo, mais que um salário mínimo
Descrição: Presidente resolveu deixar o pão com leite condensado de lado e 
ostentou com a \picanha Mito\, vendida pelo Frigorífico Goiás
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/enquanto-fome-avanca-bolsonaro-faz-
churrasco-com-picanha-que-custa-r1-799-o-quilo-mais-que-um-salario-minimo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 19:07:05
Título: O genocídio continua, yanomamis passam fome e têm terra invadida
Descrição: A tragédia dos povos indígenas com Bolsonaro no poder. 
Url :https://revistaforum.com.br/videos/o-genocidio-continua-yanomamis-passam-
fome-e-tem-terra-invadida/

Fonte: MST
Data: 2021-05-10
Título: LGBTIfobia e pandemia: um retrato de resistência e luta
Descrição: Dossiê apresenta números de assassinatos e violência contra travestis
e transexuais brasileiras em 2020 e mostra que ainda somos o país que mais 
assassina LGBTIs. 
Url : https://mst.org.br/2021/05/10/lgbtifobia-e-pandemia-um-retrato-de-
resistencia-e-luta/

Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-05-10 16:51:26
Título: Fórum Onze e Meia #509 – Bolsonaro não comprou vacina, mas comprou 
deputados com o Bolsolão
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta a denúncia de esquema 
montado pelo presidente Jair Bolsonaro, para comprar deputados. Segundo 
reportagem do Estadão, foram destinados R$ 3 bilhões em emendas, boa parte delas
para a compra de tratores e equipamentos agrícolas por preços até 259% acima dos
valores de referência fixados pelo governo. O [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia-
509-bolsonaro-nao-comprou-vacina-mas-comprou-deputados-com-o-bolsolao/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-10 21:36:00
Título: Bolsonaro transformou a Amazônia em 'parque de diversões para 
criminosos', diz ambientalista
Descrição: O desmatamento da Amazônia segue batendo recordes e coloca o Brasil 
sob pressão internacional e risco de perdas econômicas substantivas. Para 
discutir o assunto, a Sputnik Brasil conversou com o secretário-executivo do 
Observatório do Clima, que alertou que criminosos agem à vontade na Amazônia 
atualmente.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021051017496104-bolsonaro-transformou-a-
amazonia-em-parque-de-diversoes-para-criminosos-diz-ambientalista/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 13:08:43
Título: “Derrubaram a Dilma para criminalizar o PT”, diz Zé Dirceu, que 
reconhece que governo petista “falhou” com a mídia
Descrição: \Não é porque nós conciliávamos com a Globo, ou entendíamos que a 
Globo era parceira. Nós nunca tivemos ilusão nenhuma com relação à mídia, basta 
ver o que foi feito comigo\, diz Dirceu, comparando o que a Globo fez com ele à 
Ditadura
Url :https://revistaforum.com.br/midia/derrubaram-a-dilma-para-criminalizar-o-
pt-diz-ze-dirceu-que-reconhece-que-governo-petista-falhou-com-a-midia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-10 17:43:59
Título: Artigo | Agronegócio quer ditar os rumos da educação brasileira
Descrição: Representantes do agronegócio querem interferir no currículo e no 
material didático de escolas públicas e particulares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/10/artigo-agronegocio-quer-ditar-
os-rumos-da-educacao-brasileira

Fonte: O Povo
Data: 2021-05-10
Título: Bob Marley eterno: 40 anos sem o rei do reggae
Descrição: Bob Marley segue inspirando sons e reflexões. Talvez, mais do que 
nunca. Neste momento tão difícil, com a incerteza de uma pandemia e os 
constantes embates políticos no mundo, seus ideais parecem cada vez mais 
enérgicos. Urgentes. Inadiáveis. Quarenta anos após a morte do "rei do reggae", 
o planeta passa por intensas transformações. A narrativa do agora caminha na 
corda bamba, entre o caos, o medo e a esperança. Mas o que esse cantor, 
compositor e guitarrista jamaicano possivelmente nos diria? A música de Bob 
Marley indica que a vida deve ser a eterna procura por amor, conexão com a 
natureza, liberdade, paz e luta por direitos humanos.
Url : https://www.opovo.com.br/vidaearte/2021/05/10/bob-marley-eterno--40-anos-
sem-o-rei-do-reggae.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 23:42:55
Título: Facebook resgata vídeo em que Guedes espalha fake news sobre 
universidades: “Ensinam sexo para crianças”
Descrição: Declaração foi dada em reunião que o ministro não sabia que estava 
sendo gravada, assista
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/facebook-resgata-video-em-que-guedes-
espalha-fake-news-sobre-universidades-ensinam-sexo-para-criancas/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-10 08:00:20
Título: Entidades temem saída de ministro antes de julgar ação que destrava 
reforma agrária
Descrição: Marco Aurélio Mello se aposenta em 60 dias e é relator de pedido que 
permite retomada da distribuição de terra no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/10/entidades-temem-saida-de-
ministro-antes-de-julgar-acao-que-destrava-reforma-agraria

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-10 13:07:57
Título: Artigo | Marighella: um filme necessário
Descrição: O filme se faz necessário, sobretudo em nossos tempos. Mas mais 
necessária ainda é sua exibição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/10/artigo-marighella-um-filme-
necessario

Fonte: Montedo
Data: 2021-05-10
Título: “Imoralidade, deboche, falta de vergonha!”, diz Santos Cruz sobre medida
que permite que Bolsonaro, Mourão e generais da Esplanada “furem o teto” 
remuneratório
Descrição: Pela regra vigente até uma semana atrás, o general Ramos recebia R$ 6
mil como ministro e R$ 33 mil como general. Outros R$ 27 mil do salário de 
ministro-chefe da Casa Civil eram retirados pelo chamado abate-teto, a regra que
proibia funcionários públicos de ganhar acima do que recebe um ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF). O general Braga Netto (Defesa), que também era 
atingido pela medida, terá um aumento de R$ 22 mil. Mourão vai ganhar mais R$ 24
mil. Bolsonaro tinha R$ 2 mil cortados pelo teto, pois sua aposentadoria era 
menor do que a dos generais por ter ido à reserva como capitão.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/05/10/imoralidade-deboche-falta-de-
vergonha-diz-santos-cruz-sobre-medida-que-permite-que-bolsonaro-mourao-e-
generais-da-esplanada-furem-o-teto-remuneratorio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 22:58:08
Título: “Chinês inventou o vírus”: Facebook envia à CPI vídeo com fala de Guedes
que havia sido apagado pelo governo
Descrição: Declarações de integrantes do governo Bolsonaro pejorativizando a 
China podem estar contribuindo para o atraso no envio de insumos para a produção
de vacinas por parte do país asiático
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/chines-inventou-o-virus-facebook-
envia-a-cpi-video-com-fala-de-guedes-que-havia-sido-apagado-pelo-governo/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-05-10 20:05:44
Título: Covid-19 atingiu mais de 80% das prisões em 14 estados
Descrição: Levantamento inédito revela que pelo menos 877 unidades prisionais 
registraram infecções no país
Url :https://apublica.org/2021/05/covid-19-atingiu-mais-de-80-das-prisoes-em-14-
estados/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-10 11:30:05
Título: Executivos se mobilizam para “virar página da Lava Jato” e reerguer 
indústria naval
Descrição: Operação liderada por Sergio Moro e Deltan Dallagnol custou 4,4 
milhões de empregos ao país, segundo o Dieese
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/10/executivos-se-mobilizam-para-
virar-pagina-da-lava-jato-e-reerguer-industria-naval
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-10 17:35:45
Título: Em Curitiba, movimentos fazem ato em apoio a vereador negro que pode 
sofrer cassação
Descrição: Líder da oposição, vereador Renato Freitas (PT) é crítico da gestão 
de Rafael Greca (DEM)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/10/em-curitiba-movimentos-fazem-
ato-em-apoio-a-vereador-negro-que-pode-sofrer-cassacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-10 17:18:17
Título: Em plena pandemia, prefeitura de SP reduz níveis do auxílio-aluguel a 
valores de 2014
Descrição: De acordo com dados abertos da própria gestão, 23.815 famílias foram 
beneficiadas pelo auxílio-aluguel em 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/10/em-plena-pandemia-prefeitura-de-
sp-reduz-niveis-do-auxilio-aluguel-a-valores-de-2014
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-10 17:12:05
Título: Organizacões exigem respostas do Paraguai sobre criança argentina 
desaparecida
Descrição: Lichita, de 14 anos, foi detida durante ação do exército paraguaio em
novembro, em uma operação contra uma guerrilha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/10/organizacoes-exigem-respostas-
do-paraguai-sobre-crianca-argentina-desaparecida
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-10 15:53:11
Título: Violência contra palestinos se aprofunda nos últimos dias de Ramadã, 20 
foram mortos
Descrição: Após ataque a mesquita em Jerusalém, Hamas disparou com foguetes 
contra Israel, que reagiu com tanques de guerra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/10/conflito-arabe-israelense-se-
agrava-em-pleno-ramada-9-palestinos-sao-mortos-em-gaza
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-10 15:51:58
Título: Sem salário, motoristas ocupam empresa de ônibus para exigir pagamento 
em MG
Descrição: Viação Presidente, em São João del Rei, está há três meses sem pagar 
salários e vale-alimentação, afirmam trabalhadores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/10/sem-salario-motoristas-ocupam-
empresa-de-onibus-para-exigir-pagamento-em-mg
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-10 15:50:49
Título: RS: ação popular tenta impedir privatização de companhia elétrica 
Descrição: Estatal foi vendida em leilão por apenas R$ 100 mil, ex-diretores e 
técnicos da CEEE tentam reverter o processo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/10/rs-acao-popular-tenta-impedir-
privatizacao-de-companhia-eletrica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-10 15:12:41
Título: Os Estados Unidos vão se retirar do Afeganistão? Mais ou menos. 
Descrição: Noam Chomsky e Vijay Prashad explicam os custos do fim da guerra de 
duas décadas e de uma vida pacífica para os Afegãos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/10/os-estados-unidos-vao-se-
retirar-do-afeganistao-mais-ou-menos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-10 14:06:30
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Título: Povo Truká: embate com Assembleia de Deus “foi para preservar 
tradições”, diz cacique
Descrição: Cacique Gilberto Truká também conversou com o Brasil de Fato sobre 
luta por demarcação,  narcotráfico e transposição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/10/povo-truka-embate-com-
assembleia-de-deus-foi-para-preservar-tradicoes-diz-cacique
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-10 12:41:00
Título: BH é a única capital do Sudeste que não tem renda mínima emergencial
Descrição: Maior demanda de atendimento no sistema de assistência social reflete
o aumento da pobreza na capital mineira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/10/bh-e-a-unica-capital-do-sudeste-
sem-tem-renda-minima-emergencial
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-10 10:56:34
Título: EUA registra três tiroteios em um fim de semana, totalizando 194 apenas 
neste ano
Descrição: Número representa três ataques com arma de fogo a cada dois dias, 
segundo a The Gun Violence Archive
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/10/eua-registra-tres-tiroteios-em-
um-fim-de-semana-totalizando-194-apenas-neste-ano
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-10 10:46:09
Título: “Nossas crianças não querem enlatado”, alerta extrativista sobre 
mudanças na merenda
Descrição: Câmara aprovou retirada da prioridade de indígenas, quilombolas e 
assentados no fornecimento de alimento para merenda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/10/nossas-criancas-nao-querem-
enlatado-alerta-extrativista-sobre-mudancas-na-merenda
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-10 22:45:46
Título: Augusto Nunes é condenado a indenizar Gleisi Hoffmann por danos morais
Descrição: O colegiado da 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal condenou o jornalista Augusto Nunes a pagar R$ 30 mil por danos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/augusto-nunes-e-condenado-a-
indenizar-gleisi-hoffmann-por-danos-morais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-10 22:42:31
Título: Anvisa tem que se manifestar em 48h sobre vacina Sputnik V, determina 
Lewandowski
Descrição: A pedido do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), o ministro 
Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 48 horas 
para que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/anvisa-tem-que-se-manifestar-em-
48h-sobre-vacina-sputnik-v-determina-lewandowski/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-10 21:14:07
Título: Pazuello poderá ir preso caso minta na CPI da Covid, alerta Randolfe
Descrição: O general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, poderá ir preso 
caso não cumpra com o compromisso de falar a verdade na Comissão Parlamentar de 
Inquérito 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/pazuello-podera-ir-preso-caso-
minta-na-cpi-da-covid-alerta-randolfe/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-10 18:45:27
Título: Passeio de moto de Bolsonaro teve a assessoria de Collor de Mello
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Descrição: Não é segredo para ninguém que o ex-presidente Fernando Collor de 
Mello, atualmente senador pelo PROS de Alagoas, está assessorando o presidente 
Jair Bolsonaro desde 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/passeio-de-moto-de-bolsonaro-teve-
a-assessoria-de-collor-de-mello/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-10 16:25:23
Título: Sabotagem à vacinação entra na investigação da CPI da Covid no Senado
Descrição: Depoimentos agendados para esta e a próxima semanas podem esclarecer 
por que Bolsonaro se esforçou tanto para comprar cloroquina, mas desprezou 
vacina Após reunir importantes 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/sabotagem-a-vacinacao-entra-na-
investigacao-da-cpi-da-covid-no-senado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-10 14:44:31
Título: O alastramento da fome e a política da morte, por Arilson Chiorato
Descrição: Por Arilson Chiorato* O aumento das desigualdades socioeconômicas tem
resultado direto na fome e na miséria. O mesmo Brasil que, há anos atrás, 
vivenciou o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/o-alastramento-da-fome-e-a-
politica-da-morte-por-arilson-chiorato/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-10 13:34:37
Título: Pedágio é canalhice geral da administração pública no Paraná e no 
Brasil, diz Requião
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (MDB-PR), em pré-campanha para voltar ao
governo do Paraná, disse em vídeo que o pedágio é uma canalhice geral da 
administração 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/pedagio-e-canalhice-geral-da-
administracao-publica-no-parana-e-no-brasil-diz-requiao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-10 12:27:29
Título: Gasolina a quase R$ 6 no Paraná após intervenção militar na Petrobras
Descrição: O Brasil deu errado novamente com a intervenção militar de Jair 
Bolsonaro. Basta o leitor verificar o obituário. Somente na pandemia, quase meio
milhão de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/gasolina-a-quase-r-6-no-parana-
apos-intervencao-militar-na-petrobras/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-10 11:43:28
Título: CPI da Covid vai investigar ‘imunidade de rebanho’ defendida por 
Bolsonaro
Descrição: Não é só a investigação cloroquina na CPI da Covid que tira o sono do
presidente Jair Bolsonaro. A imunização de rebanho, defendida pelo mandatário, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/cpi-da-covid-vai-investigar-
imunidade-de-rebanho-defendida-por-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 08:35:49
Título: Anvisa recomenda “suspensão imediata” de Astrazeneca para gestantes após
morte de grávida
Descrição: Ministério da Saúde investiga o caso de uma gestante no Rio de 
Janeiro, que morreu após ser imunizada com a vacina. Pasta contraria Anvisa e 
recomenda a manutenção da imunização de grávidas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/anvisa-recomenda-suspensao-
imediata-de-astrazeneca-para-gestantes-apos-morte-de-gravida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 01:38:18
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Título: Em live dos artistas pelo impeachment Ivan Lins detona Bolsonaro: 
“Terrorista”
Descrição: Manifesto lançado nesta segunda foi assinado por 2500 artistas
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/em-live-dos-artistas-pelo-
impeachment-ivan-lins-detona-bolsonaro-terrorista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 00:32:23
Título: Após faltar à CPI por suposta suspeita de Covid, Pazuello toma café com 
Bolsonaro
Descrição: O general da ativa irá prestar depoimento à comissão na próxima 
semana
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-faltar-cpi-por-suposta-suspeita-
de-covid-pazuello-toma-cafe-com-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 22:48:08
Título: Vereadoras tentam tirar nome de Samuel Klein de rua após acusações por 
crimes sexuais
Descrição: O fundador das Casas Bahia dá nome também a um centro médico
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/vereadoras-tentam-tirar-nome-de-samuel-
klein-de-rua-apos-acusacoes-por-crimes-sexuais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 22:29:27
Título: Sequelas da COVID-19: O que a medicina já sabe sobre elas
Descrição: [Retransmissão] Com mais de 400 mil mortos vitimados pela pior 
pandemia da história, ainda há respostas a buscar com relação aos que 
sobreviveram: o que a medicina já sabe sobre as sequelas, quais são os desafios 
para quem venceu o coronavírus? Para falar sobre esse aspecto do pós-pandemia, o
programa Pauta Brasil desta segunda-feira, 10 [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/sequelas-da-covid-19-o-que-a-medicina-
ja-sabe-sobre-elas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 22:14:01
Título: Carrefour é multado em 12 milhões por vazamento de óleo em Santos
Descrição: O hipermercado provocou vazamento de diesel ocasionado por um gerador
com defeito, o combustível invadiu o Canal 6 e atingiu o mar
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/meio-ambiente/carrefour-e-multado-em-12-
milhoes-por-vazamento-de-oleo-em-santos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 21:56:00
Título: Menstruação sem Tabu: Deputado apresenta projeto para distribuir 
absorventes de forma gratuita pelo SUS
Descrição: José Guimarães (PT-CE) quer erradicar a chamada pobreza menstrual não
só com a distribuição gratuita de absorventes, mas também reduzindo impostos 
federais sobre o produto
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/menstruacao-sem-tabu-deputado-apresenta-
projeto-para-distribuir-absorventes-de-forma-gratuita-pelo-sus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 21:42:07
Título: Em entrevista ao Flow Podcast, Haddad aposta que Monark votaria em Lula
Descrição: O ex-ministro participou de uma longa conversa, onde falou sobre 
erros e acertos do PT e colocou o segundo mandato de Lula como a melhor 
experiência do partido no governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-entrevista-ao-flow-podcast-haddad-
aposta-que-monark-votaria-em-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 21:36:02
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Título: Governo do estado tenta despejar Sindicato dos Metroviários de sua sede 
em São Paulo
Descrição: O deputado Emidio de Souza encaminhou ofício no qual pede suspensão 
da medida, diálogo transparente com a categoria e cobrando esclarecimentos da 
situação
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/governo-do-estado-tenta-despejar-
sindicato-dos-metroviarios-de-sua-sede-em-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 21:06:55
Título: Representação ao TCU pede controle externo de Banco Digital e alerta 
para manobra de privatização da Caixa
Descrição: Solicitação é para que Tribunal de Contas da União apure indícios de 
irregularidades em processo de criação de nova subsidiária da CEF. Com Banco 
Digital, governo tenta esvaziar estatal e acelerar privatização
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/representacao-ao-tcu-pede-controle-
externo-de-banco-digital-e-alerta-para-manobra-de-privatizacao-da-caixa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 20:57:46
Título: Diretor do Butantan diz que, sem insumos, produção da CoronaVac acaba 
nesta semana
Descrição: Dimas Covas destacou que serão entregues mais 1 milhão de doses do 
imunizante na quarta-feira (12), 1,1 milhão, na sexta-feira (14), mas, “a partir
daí, não teremos mais vacinas”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/diretor-do-butantan-diz-que-
sem-insumos-producao-da-coronavac-acaba-nesta-semana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 19:19:31
Título: Lei de Segurança Nacional e herança do Regime Militar – Por João Paulo 
Martinelli
Descrição: Com o advento da Constituição Federal de 1988, a denominada 
“Constituição Cidadã”, a pessoa humana é mais importante que os interesses do 
Estado. Isto é, o Estado deve existir para a pessoa, e não o contrário
Url :https://revistaforum.com.br/debates/lei-de-seguranca-nacional-e-heranca-do-
regime-militar-por-joao-paulo-martinelli/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 19:17:10
Título: Ministério da Damares posta e depois apaga nota onde lamentava mortes no
Jacarezinho
Descrição: A nota foi retirada após reclamações de bolsonaristas afirmando que 
as vítimas da operação eram todos criminosos, com exceção do policial
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministerio-da-damares-posta-e-depois-
apaga-nota-onde-lamentava-mortes-no-jacarezinho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 19:16:28
Título: Bolsolão: Minoria na Câmara aciona TCU para investigar “orçamento 
secreto” de Bolsonaro
Descrição: \É grave a postura adotada pelo Governo Federal, sem nenhum zelo com 
a coisa pública\, aponta a Minoria
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsolao-minoria-na-camara-aciona-tcu-
para-investigar-orcamento-secreto-de-bolsonaro-com-deputados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 18:46:00
Título: Havan, do bolsonarista Luciano Hang, fecha acordo para ser patrocinadora
do Flamengo
Descrição: Neste fim de semana, o empresário passeou na garupa de uma 
motocicleta pilotada em alta velocidade por Bolsonaro. Os dois estavam sem 
capacete, o que é infração gravíssima
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Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/havan-do-bolsonarista-luciano-
hang-fecha-acordo-para-ser-patrocinadora-do-flamengo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 16:49:47
Título: Polícia da Bahia prende seguranças do Atakarejo acusados de assassinar 
homens que furtaram carne
Descrição: Megaoperação de inteligência das forças de segurança da Bahia contou 
com mais de 200 agentes e prendeu ainda quatro traficantes que estariam 
envolvidos no assassinato
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/policia-da-bahia-prende-segurancas-do-
atakarejo-acusados-de-assassinar-homens-que-furtaram-carne/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 15:34:44
Título: Freixo vai incorporar projetos do PT em Maricá a seu programa de governo
Descrição: Deputado passou a última sexta conhecendo os projetos implantados no 
município pelo partido nos últimos 13 anos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/freixo-vai-incorporar-projetos-do-pt-
em-marica-a-seu-programa-de-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 15:34:23
Título: Randolfe Rodrigues diz que Pazuello será preso caso descumpra 
“compromisso de falar a verdade na CPI”
Descrição: Ex-ministro aventa a possibilidade de pedir um habeas corpus 
preventivo no STF. Vice-presidente da CPI duvida que seja concedido
Url :https://revistaforum.com.br/politica/randolfe-rodrigues-diz-que-pazuello-
sera-preso-caso-descumpra-compromisso-de-falar-a-verdade-na-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 12:53:58
Título: Macri disse que só tomaria vacina depois do último argentino em risco, 
mas foi a Miami e tomou
Descrição: O próprio ex-presidente parece ter esquecido da promessa que fez e 
anunciou que tomou a vacina da Johnson &#038, Johnson nos EUA
Url :https://revistaforum.com.br/global/macri-disse-que-so-tomaria-vacina-
depois-do-ultimo-argentino-em-risco-mas-foi-a-miami-e-tomou/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 12:16:31
Título: “Errei e me desculpo”, diz Eduardo Paes após cantar em roda de samba sem
máscara
Descrição: Prefeito do Rio, Eduardo Paes fez mea culpa por cantar em uma roda de
samba se máscara de proteção no bar Armazém do Senado. Veja vídeo da cantoria
Url :https://revistaforum.com.br/politica/errei-e-me-desculpo-diz-eduardo-paes-
apos-cantar-em-roda-de-samba-sem-mascara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 12:15:57
Título: Um terço dos mortos na chacina do Jacarezinho não tem processos 
criminais no TJ do Rio
Descrição: Levantamento apurou o histórico de 27 vítimas da operação, sendo que 
nove não apresentaram nenhuma ação penal em seu nome
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/um-terco-dos-mortos-na-chacina-do-
jacarezinho-nao-tem-procesos-criminais-no-tj-do-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 11:49:36
Título: Após ACM Neto criar DEM Diversidade, evangélicos e bolsonaristas ameaçam
deixar o partido
Descrição: Também baiano, José Carlos Aleluia ficou revoltado com a criação da 
ala gay do DEM. “Entendo que é uma pauta da extrema esquerda. Não é uma pauta 
para um partido que se propõe ser democrata cristão\
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-acm-neto-criar-dem-diversidade-
evangelicos-e-bolsonaristas-ameacam-deixar-o-partido/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-10 09:45:37
Título: “Uma das pessoas mais íntegras que eu conheci na minha vida”, diz Thales
Bretas sobre Paulo Gustavo
Descrição: No Fantástico, Dona Déa Lúcia contou que não tinha noção do tamanho 
da representatividade do filho. \Ele passou que nem um cometa pela vida”, disse
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/uma-das-pessoas-mais-integras-que-eu-
conheci-na-minha-vida-diz-thales-bretas-sobre-paulo-gustavo/
 
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
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: IHU Notícias
Data: 2021-05-10 03:00:00
Título: Fundamentalismo religioso galvaniza massa de apoio de católicos e 
evangélicos ao governo Bolsonaro e coloca a democracia em crise. Entrevista 
especial com Magali Cunha
Descrição:  
Embora nossa tendência seja a de pensar a democracia como uma constante, ao 
menos na América Latina isso não ocorre de forma contínua, mas sempre por meio 
de uma tensão por parte dos setores cons [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/609069-fundamentalismo-religioso-galvaniza-
massa-de-apoio-de-catolicos-e-evangelicos-ao-governo-bolsonaro-e-coloca-a-
democracia-em-crise-entrevista-especial-com-magali-cunha
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-11 05:00:28
Título: O que já se sabe sobre a operação mais letal da polícia do Rio?
Descrição: Quatro dias após a operação da Polícia Civil do Rio na favela do 
Jacarezinho, na última quinta-feira, ainda há muitas perguntas sem resposta. 
Porém, o quebra-cabeças sobre o que tornou-se a ação mais letal da História da 
polícia fluminense já começa ser montado. Até agora, foram contabilizados 28 
mortos, sendo que um deles é o policial André de Mello Frias. Segundo a polícia,
os outros 27 homens eram ligados ao tráfico de drogas e à facção que domina a 
comunidade. Apenas quatro dos 27 mortos, no entanto, eram alvo da operação que 
tinha por objetivo coibir o aliciamento de crianças para atuar junto aos 
traficantes. E somente 12 tinham anotação criminal por crimes relacionados ao 
tráfico, de acordo com relatório de inteligência da Polícia Civil, obtido pelo 
GLOBO e produzido três dias após a operação. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-que-ja-se-sabe-sobre-operacao-mais-
letal-da-policia-do-rio-1-25011684
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-10 21:29:56
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Título: Bombardeio israelense após lançamento de foguetes em Jerusalém mata 20 
em Gaza
Descrição: Os alarmes forçaram a suspensão de uma marcha nacionalista judaica na
Cidade Velha. Mais cedo, dezenas de palestinos ficaram feridos em confronto com 
a polícia em Jerusalém após oração em Al Aqsa
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-05-10/dezenas-de-palestinos-
ficam-feridos-em-confronto-com-a-policia-em-jerusalem-apos-oracao-em-al-
aqsa.html
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-10 23:19:00
Título: Reforma administrativa pode ampliar desigualdade de raça e gênero, 
alerta coordenadora de associação
Descrição: Em seminário sobre a proposta, coordenador de frente parlamentar em 
defesa da reforma afirma que mudanças são necessárias para melhorar 
profissionalização e qualidade dos serviços públicos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/757388-reforma-administrativa-pode-
ampliar-desigualdade-de-raca-e-genero-alerta-coordenadora-de-associacao/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-10 21:28:00
Título: Pandemia torna mais vulneráveis trabalhadoras domésticas, concluem 
debatedores
Descrição: Deputadas defendem vacinação imediata da categoria
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/757326-pandemia-torna-mais-vulneraveis-
trabalhadoras-domesticas-concluem-debatedores/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-10 20:29:00
Título: Comissão divulga “Nem pense em me matar”, campanha nacional contra o 
feminicídio
Descrição: Participantes da campanha reclamam da falta de orçamento para ações 
de igualdade de gênero e da ineficácia de grande parte dos projetos em análise 
na Casa sobre o feminicídio
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/757163-comissao-divulga-nem-pense-em-me-
matar-campanha-nacional-contra-o-feminicidio/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-10 20:17:00
Título: Câmara pode votar nesta terça-feira projeto sobre licenciamento 
ambiental
Descrição: Também estão na pauta o marco legal das startups e regras sobre 
tarifas de minigeradores de energia elétrica
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/757255-camara-pode-votar-nesta-terca-
feira-projeto-sobre-licenciamento-ambiental/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-11 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 11 de maio 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil traz as principais notícias desta terça-
feira (11), na qual diretor-presidente da Anvisa comparece à CPI da Covid, 
ataques israelenses deixam mais de 20 palestinos mortos em Gaza e China tem 
menor crescimento populacional em décadas.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021051117497991-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-11-de-maio-/
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