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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 11:44:40
Título: Após 27 anos, Justiça determina que União indenize família de Vinícius 
de Moraes em R$ 3,4 milhões
Descrição: Herdeiros serão indenizados por conta da aposentadoria compulsória a 
qual o poeta e então diplomata foi submetido após o AI-5 (Ato Institucional nº5)
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/apos-27-anos-justica-determina-que-
uniao-indenize-familia-de-vinicius-de-moraes-em-r-34-milhoes/

Fonte: Agencia EFE 
Data: 2021-05-12 06:25:00
Título: MÉXICO BRASIL - Ex-Presidente do Brasil Dilma Rousseff chega como 
convidada de honra ao México
Descrição: A ex-presidente brasileira Dilma Rousseff chegou à capital mexicana 
nesta terça-feira para participar como convidado de honra da cerimônia "Sete 
séculos de história da Cidade do México", com a qual os governos federal e local
comemoram a fundação de Tenochtitlán em 1521. Além disso , Rousseff, presidente 
do Brasil entre 2011 e 2016, será eleita nesta quarta-feira como convidada 
ilustre da metrópole pela chefe de governo da capital, Claudia Sheinbaum.
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/la-expresidenta-de-brasil-dilma-
rousseff-llega-como-invitada-honor-a-mexico/20000035-4534247?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Politica Livre
Título: Sem política de inclusão, topo da carreira das Forças Armadas não tem 
diversidade
Descrição: O topo da carreira nas Forças Armadas reproduz a desigualdade 
existente em outras instâncias de comando de instituições públicas e empresas 
privadas no país. Documentos de Marinha e Aeronáutica, obtidos pelo GLOBO via 
Lei de Acesso à Informação, mostram que apenas três integrantes da elite — todos
da Força Aérea — se declaram pretos, em um universo de 228 militares do alto 
escalão. Os retratos, colocados lado a lado aos dos 172 colegas do Exército — 
que não dispõe dos dados, o que dificulta inclusive a mudança do quadro, segundo
especialistas —, evidenciam a falta de diversidade. É o que mostra reportagem do
jornal O Globo.
Url : https://politicalivre.com.br/2021/05/sem-politica-de-inclusao-topo-da-
carreira-das-forcas-armadas-nao-tem-diversidade/#gsc.tab=0

Fonte: Poder360
Título: Felipe Neto e Danilo Gentili acionam Corte Interamericana contra LSN
Descrição: Schwartsman e Marcelo Feller Também assinam documento Contra Lei de 
Segurança Nacional
Url :https://www.poder360.com.br/justica/felipe-neto-e-danilo-gentili-acionam-
corte-interamericana-contra-lsn/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 13:57:16
Título: Grileiros usam cadastro ambiental do governo para tomar 18,6 milhões de 
hectares na Amazônia
Descrição: Criminosos miram florestas públicas \não destinadas\. Por lei, áreas 
devem ser protegidas e voltadas a fins de conservação
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/grileiros-usam-cadastro-ambiental-do-
governo-para-tomar-186-milhoes-de-hectares-na-amazonia/

Fonte: MST
Data: 2021-05-11
Título: Posicionamento dos movimentos do campo sobre a Lei Geral do 
Licenciamento Ambiental
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Descrição: Proposta em tramitação na Câmara dos Deputados não passou por 
audiências públicas, gera insegurança e pode agravar a crise econômica no país.
Url : https://mst.org.br/2021/05/11/posicionamento-dos-movimentos-do-campo-
sobre-a-lei-geral-do-licenciamento-ambiental/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 19:16:14
Título: Nove ex-ministros do Meio Ambiente divulgam carta contra PL que 
flexibiliza licenciamento ambiental
Descrição: Proposta que foi colocada em regime de urgência pelo presidente da 
Câmara compromete a fiscalização dos impactos ambientais de atividades 
econômicas, ativistas falam em \mãe de todas as boiadas\
Url :https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/nove-ex-ministros-do-meio-
ambiente-divulgam-carta-contra-pl-que-flexibiliza-licenciamento-ambiental2/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-11 17:37:31
Título: Comunidade Mbyá-Guarani Pindó Poty denuncia destruição de plantio em seu
território
Descrição: Indígenas cobram retomada do processo de demarcação de terra, parado 
desde 2017, em aldeia na zona Sul de Porto Alegre
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/11/comunidade-mbya-guarani-pindo-
poty-denuncia-destruicao-de-plantio-em-seu-territorio

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-11 11:50:36
Título: Presidente da Anvisa confirma que recebeu pedido para alterar bula da 
cloroquina
Descrição: Em depoimento ao Senado, Barra Torres disse que o pedido veio por 
meio da médica Nise Yamaguchi, próxima do governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/11/presidente-da-anvisa-confirma-
que-recebeu-pedido-para-alterar-bula-da-cloroquina

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 09:22:24
Título: Bolsonaro come picanha de R$ 1,8 mil, toma café com Pazuello e dá uma 
banana para os brasileiros
Descrição: O desprezo com que Bolsonaro trata a população brasileira foi 
estampado na foto ao lado do churrasqueiro das celebridades, que virou habitue 
no Planalto, em que segura uma picanha de R$ 1,8 mil reais o quilo  três vezes 
mais que o maior auxílio já pago às pessoas que passam necessidade diante da 
pandemia. Antes [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/bolsonaro-come-picanha-de-r-18-mil-toma-
cafe-com-pazuello-e-da-uma-banana-para-os-brasileiros/

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-05-11
Título: Explode nas redes sociais denúncia de que UFRJ pode fechar por falta de 
verbas
Descrição: Explodiu nas redes sociais a denúncia de que os cortes no orçamento 
coloca em risco a existência da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
outras universidades do país que fazem pesquisas para produzir vacina contra a 
Covid-19 e têm hospitais que atendem a população, entre outras atividades 
fundamentais para o ensino, a economia, a saúde e o desenvolvimento do país.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/explode-nas-redes-sociais-a-denuncia-de-
que-a-ufrj-fechar-por-falta-de-verbas-10e4

Fonte: MST
Data: 2021-05-11
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. “Hoje o Pnae [Programa 
Nacional de Alimentação Escolar] é a nossa principal fonte de renda. “Sem contar
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que, tendo o programa aqui, muita gente da cidade vem comprar [alimentos]. 
Então, o pessoal não produz só para a merenda: produz para comer e fornece para 
a vizinhança. Então, sem o Pnae, o pessoal pararia de produzir.” O relato de 
Carlos Finkler, assentado desde 1999.
Url : https://mst.org.br/2021/05/11/veneno-na-merenda-e-exodo-rural-assentado-
critica-mudanca-no-pnae-aprovada-na-camara/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-11 14:00:05
Título: Editorial | Por que defendemos o impeachment de Bolsonaro
Descrição: Presidente é a expressão brasileira de um grupo de ultra direita que 
se dedica a dilapidar as instituições democráticas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/11/editorial-por-que-defendemos-o-
impeachment-de-bolsonaro

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-11 12:40:29
Título: Em live, artistas lançam manifesto pelo impeachment de Bolsonaro
Descrição: Dezenas de nomes conhecidos do grande público apresentaram o abaixo-
assinado e convidaram a sociedade a entrar na luta pelo fim do que chamaram de 
‘pesadelo’ 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/em-live-artistas-lancam-manifesto-
pelo-impeachment-de-bolsonaro/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-12 04:30:49
Título: Mortes no Jacarezinho: integrantes do movimento negro convocam 
manifestação na Candelária nesta quinta
Descrição: RIO — Uma semana após a operação policial que terminou com 28 mortos 
na favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, integrantes do Movimento Negro 
irão promover manifestação na Candelária, no Centro da cidade, às 17h da próxima
quinta-feira, dia 13 — Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo. O Ato \13 de 
maio de luta\ reivindica o fim do genocídio da população negra e o controle 
social da atuação das polícias.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/mortes-no-jacarezinho-integrantes-do-
movimento-negro-convocam-manifestacao-na-candelaria-nesta-quinta-25012860

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 19:02:50
Título: Chacina do Jacarezinho: Deputada pede acompanhamento externo à ONU e ao 
Conselho Nacional de DH
Descrição: “Precisamos garantir a lisura das investigações, pois há muitos 
interesses envolvidos nesse caso”, diz a deputada estadual Renata Souza (PSOL-
RJ)
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/chacina-do-jacarezinho-deputada-pede-
acompanhamento-externo-a-onu-e-ao-conselho-nacional-de-dh/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 21:25:27
Título: Jacarezinho: uma noite (não tão) feliz para a comunidade que hoje é dor 
e tristeza
Descrição: Na coluna de hoje, Tuta do Uirapuru relembra o último desfile da 
Unidos do Jacarezinho no Grupo Especial, lamentando o massacre da última quinta-
feira
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/jacarezinho-uma-noite-nao-tao-feliz-
para-a-comunidade-que-hoje-e-dor-e-tristeza/

Fonte: DefesaNet RSS
Título: Comandante do Exército Sul dos EUA visita Comando de Artilharia 
Descrição: NA
Url :https://www.defesanet.com.br/br_usa/noticia/40609/Comandante-do-Exercito-
Sul-dos-EUA-visita-Comando-de-Artilharia-/

Fonte: Poder360
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Título: Fabrício Queiroz, mulher e filha se vacinam no Rio de Janeiro
Descrição: Publicou a vacinação no InstagramFilha é profissional de educação 
física
Url :https://www.poder360.com.br/coronavirus/fabricio-queiroz-mulher-e-filha-se-
vacinam-no-rio-de-janeiro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 14:04:07
Título: Inflação da construção civil é a terceira maior da série história, diz 
IBGE
Descrição: O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) foi de 1,87% em abril,
após registrar avanço de 1,45% em março
Url :https://revistaforum.com.br/politica/inflacao-da-construcao-civil-e-a-
terceira-maior-da-serie-historia-diz-ibge/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-11 15:16:49
Título: Forças Armadas perderam força na opinião pública, segundo a Paraná 
Pesquisas
Descrição: A lua de mel entre as Forças Armadas e a opinião pública parece que 
está chegando ao fim, segundo a Paraná Pesquisas. Se em março 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/forcas-armadas-perderam-forca-na-
opiniao-publica-segundo-a-parana-pesquisas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-11 11:47:07
Título: Depois de seis dias internado, falece estudante baleado durante 
protestos na Colômbia
Descrição: Em duas semanas de greve geral somam 48 vítimas mortais e não há 
acordo entre governo e comitê de paralisação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/11/depois-de-seis-dias-internado-
falece-estudante-baleado-durante-protestos-na-colombia

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-05-12 08:21:31
Título: Após o ataque à Mesquita de Aqsa, foguetes de Gaza e ataques aéreos 
israelenses
Descrição: Autoridades de Gaza dizem que 20 pessoas morreram nos ataques aéreos.
A escalada ocorreu após confrontos entre a polícia israelense e os manifestantes
palestinos na mesquita de Al Aqsa, em Jerusalém.
Url :https://www.nytimes.com/2021/05/10/world/middleeast/jerusalem-protests-
aqsa-palestinians.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-11 08:01:45
Título: Um dia, 47 intoxicados: cidade goiana sente na pele o avanço da soja e 
do veneno
Descrição: Incidente da última sexta (7) não é caso isolado em Bela Vista de 
Goiás, onde o agronegócio começa a ganhar espaço
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/11/um-dia-42-intoxicados-cidade-
goiana-sente-na-pele-o-avanco-da-soja-e-do-veneno
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-11 17:09:20
Título: Justiça mexicana nega recurso da Bayer Monsanto para uso do glifosato no
país
Descrição: Em janeiro deste ano, o governo de López Obrador proibiu o uso do 
herbicida e a produção de milho transgênico
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/11/justica-mexicana-nega-recurso-
da-bayer-monsanto-para-uso-do-glifosato-no-pais

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-11 11:43:56
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Título: Ataques a Paulo Freire difundem ainda mais seu pensamento, diz 
pesquisadora
Descrição: Presidenta do Centro Paulo Freire de Estudos e Pesquisas repercute o 
legado do educador e as comemorações do centenário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/11/ataques-a-paulo-freire-difundem-
ainda-mais-seu-pensamento-diz-pesquisadora

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-11 21:50:32
Título: Apresentador e comentarista trocam socos no Pânico por causa de 
Bolsonaro, assista
Descrição: Programa da rádio era transmitido ao vivo na internet e teve que ser 
interrompido para que separassem os brigões
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/11/apresentador-e-comentarista-
trocam-socos-no-panico-por-causa-de-bolsonaro-assista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-11 20:46:14
Título: Entenda por que Cláudio Castro é a continuação de Wilson Witzel no 
governo do RJ
Descrição: Governador busca apoio de Jair Bolsonaro, tem o estilo do antecessor 
e é alvo das mesmas investigações e delações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/11/entenda-por-que-claudio-castro-
e-a-continuacao-de-wilson-witzel-no-governo-do-rj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-11 18:46:11
Título: Cerca de 750 cadáveres vítimas de covid permanecem em containers em Nova
Iorque
Descrição: Os containeres foram abertos como unidades de armazenamento 
temporário dos corpos em abril de 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/11/cerca-de-750-cadaveres-vitimas-
de-covid-permanecem-em-containers-em-nova-iorque
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-11 18:08:31
Título: \Não interessa se são traficantes: é pra prender, não matar\, diz ex-
coronel da PM
Descrição: Luís Fernando Silveira de Almeida afirma que qualquer ser humano 
sensato deveria defender os direitos humanos para todos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/11/nao-interessa-se-sao-
traficantes-e-pra-prender-nao-matar-diz-ex-coronel-da-pm
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-11 17:51:28
Título: CPI: Presidente da Anvisa poupa Bolsonaro, mas revela discordâncias em 
temas centrais
Descrição: Barra Torres cita pedido para mudar bula da cloroquina, fala sobre 
Sputnik V e rechaça hipótese do \tratamento precoce\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/11/cpi-presidente-da-anvisa-poupa-
bolsonaro-mas-revela-discordancias-em-temas-centrais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-11 13:23:41
Título: Canecão, palco de nomes como Elis Regina e Chico Buarque, pode ser 
reaberto no Rio
Descrição: Casa de shows na zona sul pertence à UFRJ e está fechada há dez anos,
projeto de lei da Alerj quer reabrir espaço
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/11/canecao-palco-de-nomes-como-
elis-regina-e-chico-buarque-pode-ser-reaberto-no-rio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-11 12:08:11
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Título: Anvisa recomenda a suspensão de AstraZeneca em grávidas após morte por 
trombose
Descrição: Chance de ter trombose devido à covid-19, no entanto, ainda é 
expressivamente maior
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/11/anvisa-recomenda-a-suspensao-de-
astrazeneca-em-gravidas-apos-morte-por-trombose
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-11 21:56:39
Título: PF de Bolsonaro pede passagem no STF para investigar Dias Toffoli por 
suposta venda de decisões
Descrição: No começo de abril, Bolsonaro orientou senador a pedir impeachment de
ministros do Supremo O k-suco ferveu no Supremo Tribunal Federal. A Polícia 
Federal pediu 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/pf-de-bolsonaro-pede-passagem-no-
stf-para-investigar-dias-toffoli-por-suposta-venda-de-decisoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 02:16:48
Título: Efeito CPI: Ministério da Saúde lança campanha pelo uso de máscaras, 
após mais de 1 ano de pandemia e 425 mil mortes
Descrição: Os detalhes da campanha, que também incentivará a vacinação, serão 
divulgados nesta quarta-feira (12), apenas alguns dias após Bolsonaro promover, 
mais uma vez, aglomeração sem máscara
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/efeito-cpi-ministerio-da-
saude-lanca-campanha-pelo-uso-de-mascaras-apos-mais-de-1-ano-de-pandemia-e-425-
mil-mortes2/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 01:04:30
Título: Biólogo explica como o licenciamento ambiental (que querem eliminar) 
salvou o mico-leão-dourado na BR-101
Descrição: NA
Url :https://www.portalveg.com.br/meio-ambiente/biologo-explica-como-o-
licenciamento-ambiental-que-querem-eliminar-salvou-o-mico-leao-dourado-na-br-
101/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 00:46:27
Título: AGU prepara habeas corpus para garantir silêncio de Pazuello na CPI
Descrição: Oposição acredita que pedido não deve prosperar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/agu-prepara-habeas-corpus-para-
garantir-silencio-de-pazuello-na-cpi-do-genocidio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 00:27:22
Título: “Não acredito que você morreu por falta de uma vacina que já existe”, 
diz amiga de Paulo Gustavo em missa de 7º dia, assista
Descrição: Celebração restrita a amigos e familiares aconteceu no Santuário do 
Cristo Redentor, Fábio Porchat foi com máscara de \fora Bolsonaro\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/nao-acredito-que-voce-morreu-por-falta-
de-uma-vacina-que-ja-existe-diz-amiga-de-paulo-gustavo-em-missa-de-7o-dia-
assista2/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 00:06:31
Título: A pandemia, o sequestro do cadáver de Evita e a obsessão da direita 
portenha pela morte
Descrição: Aliado de Macri, prefeito de Buenos Aires é um dos comandantes da 
sabotagem ao combate à Covid-19 no país
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/a-pandemia-o-sequestro-
do-cadaver-de-evita-e-a-obsessao-da-direita-portenha-pela-morte/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-05-11 22:12:51
Título: Caetano Veloso tem nova vitória na Justiça contra Olavo de Carvalho, que
não quer pagar indenização
Descrição: O “guru” da família Bolsonaro foi condenado a pagar R$ 2,9 milhões 
por ter classificado o artista como “pedófilo” nas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/caetano-veloso-tem-nova-vitoria-na-
justica-contra-olavo-de-carvalho-que-nao-quer-pagar-indenizacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 22:12:08
Título: Massacre na Colômbia e ameaça de morte na eleição do Peru
Descrição: O governo de Iván Duque segue avançando com a repressão sobre a 
população diante das enorme manifestações que sacodem o país desde o fim de 
abril. Até esta terça-feira, já são 41 mortos e mais de 500 desaparecidos até o 
momento, segundo organismos de direitos humanos. Para comentar sobre essa 
situação, o Fórum América Latina [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/massacre-na-colombia-e-ameaca-de-morte-
na-eleicao-do-peru/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 21:16:47
Título: Rússia pode deixar de comprar carne e soja do Brasil em represália à não
aprovação da Sputnik
Descrição: Governo russo avalia que o estrago provocado pela Anvisa à imagem do 
imunizante precisa, necessariamente, ser revertido rapidamente
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/russia-pode-deixar-de-comprar-
carne-e-soja-do-brasil-em-represalia-a-nao-aprovacao-da-sputnik/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 20:16:59
Título: Federação de bancários da Caixa completa 50 anos e inicia comemorações 
em live com o “Galãs Feios”
Descrição: Encontro virtual é nesta quarta-feira, às 19h, pelo Facebook da 
Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/federacao-de-bancarios-da-caixa-
completa-50-anos-e-inicia-comemoracoes-em-live-com-o-galas-feios/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 20:05:12
Título: A ética protestante e o espírito (mau) do neofascismo! – Por pastor Zé 
Barbosa Jr
Descrição: Ou a parte “remanescente fiel” (para usar expressão bem típica) 
levanta a voz em denúncia, ou estamos fadados a, em nome de uma suposta 
“agregação”, sermos cúmplices da carnificina hedionda e malévola que se espalha 
pelo país
Url :https://revistaforum.com.br/rede/a-etica-protestante-e-o-espirito-mau-do-
neofascismo-por-pastor-ze-barbosa-jr/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 19:41:21
Título: Na CCJ, Ministro da Economia não responde sobre “bolsolão”
Descrição: Paulo Guedes se recusa a falar sobre esquema de 3 bilhões para 
comprar apoio no Congresso. Na CPI, presidente da Anvisa confirma que governo 
tentou mudar bula da cloroquina. Advogada é esganada em tribunal para demonstrar
tese de advogado de feminicida. Com Cynara Menezes e Lucas Rocha. Convidados: 
Flavio Gomes e Tânia Mandarino #RevistaFórum #TVFórumApoie [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/na-ccj-ministro-da-economia-nao-
responde-sobre-bolsolao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 19:38:21
Título: Bolsonaro, Jacarezinho e a cultura do imediatismo – Por Raphael Fagundes
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Descrição: As ideias do presidente agradam principalmente a classe média 
submersa nessa cultura do imediatismo, que preenche o seu tempo livre com séries
de TV e com o ciberespaço das redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/rede/bolsonaro-jacarezinho-e-a-cultura-do-
imediatismo-por-raphael-fagundes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 18:07:26
Título: Crime da cloroquina: desgoverno tenta apagar, sem sucesso, suas digitais
– Por Marcos Danhoni
Descrição: Documentos que orientam o uso de cloroquina e hidroxicloroquina foram
retirados do ar pelo governo federal, mas foi possível recuperá-los. Confira no 
artigo de Marcos Danhoni.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/crime-cloroquina-desgoverno-tenta-
apagar-sem-sucesso-suas-digitais-marcos-danhoni/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 17:57:16
Título: Policial armado com fuzil atira em mulheres que protestavam contra o 
feminicídio, veja vídeo
Descrição: A Polícia de Paraty afirmou que vai investigar conduta do agente 
durante o protesto, nenhuma das ativistas ficaram feridas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/regiao/policial-armado-com-fuzil-atira-
em-mulheres-que-protestavam-contra-o-feminicidio-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 16:42:04
Título: Fórum Onze e Meia #510 – População passa fome e luta contra pandemia 
enquanto Bolsonaro se diverte
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta o gasto com churrasco do 
presidente Jair Bolsonaro com picanha que custa R$1.799 o quilo, do 
churrasqueiro que se autodenomina “Tchê”, conhecido como “Churrasqueiro dos 
Artistas”. Trata-se de uma picanha vendida pelo Frigorífico Goiás e que leva 
nome de “Picanha Mito”, com uma caricatura do presidente na [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia-
510-populacao-passa-fome-e-luta-contra-pandemia-enquanto-bolsonaro-se-diverte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 14:21:39
Título: Bob Marley mais vivo do que nunca, 40 anos após sua morte
Descrição: Tanto no chamado de suas letras, que desafiavam o poder colonizador, 
quanto na influência que nos deixou, Marley está por toda parte
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/bob-marley-mais-vivo-do-que-nunca-40-
anos-apos-sua-morte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 14:05:52
Título: Cantora Ana Vilela revela sofrer homofobia o tempo todo
Descrição: A artista, que é lésbica assumida, está lançando nova música onde 
fala sobre as diferenças e diz que ainda acredita na internet como um lugar 
menos tóxico
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cantora-ana-vilela-revela-sofrer-
homofobia-o-tempo-todo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 12:47:12
Título: Braço direito de Edir Macedo e ex-diretor da Record, bispo é indiciado 
por lavagem de dinheiro e associação criminosa
Descrição: Honorilton Gonçalves da Costa, que foi vice-presidente artístico da 
Rede Record, foi indiciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa junto 
com outros três bispos da Igreja Universal em Angola
Url :https://revistaforum.com.br/global/braco-direito-de-edir-macedo-e-ex-
diretor-da-record-bispo-e-indiciado-por-lavagem-de-dinheiro-e-associacao-
criminosa/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 12:39:44
Título: Grupo de advogados zomba de contratação de estagiários negros: “vou 
chamar meu primo macaco”
Descrição: O caso foi denunciado pelo dono do escritório e pela Comissão de 
Direitos Humanos da OAB na Delegacia de Crimes Raciais em Brasília
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/grupo-de-advogados-zomba-de-contratacao-
de-estagiarios-negros-vou-chamar-meu-primo-macaco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 11:44:40
Título: Após 27 anos, Justiça determina que União indenize família de Vinícius 
de Moraes em R$ 3,4 milhões
Descrição: Herdeiros serão indenizados por conta da aposentadoria compulsória a 
qual o poeta e então diplomata foi submetido após o AI-5 (Ato Institucional nº5)
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/apos-27-anos-justica-determina-que-
uniao-indenize-familia-de-vinicius-de-moraes-em-r-34-milhoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 11:09:29
Título: Bolsolão: Aliado de Lira devolveu trator após perder eleição para 
prefeito em Alagoas
Descrição: Orçamento secreto de Bolsonaro para compra de deputados ganha ares de
\pé de botina\ nos currais eleitorais do Nordeste. Prefeito que perdeu eleição, 
devolveu trator a Artur Lira, eleito presidente da Câmara com o apoio do governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsolao-aliado-de-lira-
devolveu-trator-apos-perder-eleicao-para-prefeito-em-alagoas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-11 11:08:20
Título: Felipe Neto anuncia dossiê contra propagadores de fake news para 
denúncia no Twitter dos EUA
Descrição: Youtuber criticou o Twitter Brasil por, segundo ele, não ter tomado 
atitudes no caso. \Mandei mensagens aos berros pro diretor. Nada\, comenta
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/felipe-neto-anuncia-dossie-
contra-propagadores-de-fake-news-para-denuncia-no-twitter-dos-eua/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-05-11 03:00:00
Título: Necropolítica latino-americana: da incapacidade de lidar com a pandemia 
à distopia para aplacar velhos problemas. Entrevista especial com Eduardo 
Gudynas
Descrição:  
Se houve um tempo em que a América Latina foi vi [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/609118-necropolitica-latino-americana-da-
incapacidade-de-lidar-com-a-pandemia-a-distopia-para-aplacar-velhos-problemas-
entrevista-especial-com-eduardo-gudynas
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-12 04:30:49
Título: Mortes no Jacarezinho: integrantes do movimento negro convocam 
manifestação na Candelária nesta quinta
Descrição: RIO — Uma semana após a operação policial que terminou com 28 mortos 
na favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, integrantes do Movimento Negro 
irão promover manifestação na Candelária, no Centro da cidade, às 17h da próxima
quinta-feira, dia 13 — Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo. O Ato \13 de 
maio de luta\ reivindica o fim do genocídio da população negra e o controle 
social da atuação das polícias.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/mortes-no-jacarezinho-integrantes-do-
movimento-negro-convocam-manifestacao-na-candelaria-nesta-quinta-25012860
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-12 05:00:05
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Título: O mecanismo de Bolsonaro para privilegiar seus aliados
Descrição: Nos últimos dois anos, os principais líderes no Congresso travaram 
uma batalha para garantir que as chamadas \emendas do relator\ estivessem 
recheadas de dinheiro. Foi assim no debate do orçamento deste ano, quando o 
governo aprovou um texto que tinha tanto dinheiro para essas emendas que faltou 
para outras despesas obrigatórias. Em 2020, houve uma discussão muito parecida. 
Nessa queda de braço, o relator do orçamento ficou com R$ 20 bilhões em verbas 
para investimentos sob sua responsabilidade. Só que quem controla esse dinheiro 
é o próprio governo, que elaborou até um ranking para medir a fidelidade de seus
aliados no Congresso. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-mecanismo-de-bolsonaro-para-privilegiar-
seus-aliados-1-25012985
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-12 07:56:31
Título: Covid-19: após 3 semanas de queda, casos de coronavírus voltam a avançar
no Brasil puxados por 9 Estados
Descrição: Para cientistas, restrições mais rígidas surtiram efeito em março, 
mas a suspensão delas antes que a transmissão do vírus estivesse de fato 
controlada levou à reversão de tendência em diversas partes do país.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57077220
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-12 07:40:58
Título: CPI da Covid: o que investigação quer saber com depoimento de Fabio 
Wajngarten
Descrição: O ex-secretário das Comunicações Fabio Wajngarten depõe nesta quarta 
(12), na CPI da Covid, que investiga ações e omissões do governo no combate à 
pandemia.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57073825
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-11 11:24:05
Título: Bob Marley no Brasil: o dia em que o músico jamaicano jogou futebol com 
Chico Buarque e Moraes Moreira no Rio
Descrição: Cantor jamaicano, morto há 40 anos, passou pelo Rio para um evento da
gravadora Ariola, mas não fez shows no país.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-57069058
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-12 00:09:44
Título: Bolsonaro humilha o Brasil ao defini-lo como “republiqueta”
Descrição: Aqueles que continuam acreditando que as ameaças de golpe de 
Bolsonaro são bravatas inofensivas de um desequilibrado estão contribuindo para 
que o golpe se realize
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-12/bolsonaro-humilha-o-brasil-ao-
defini-lo-como-republiqueta.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-11 15:17:04
Título: ‘Soul rebel’, Bob Marley além de ‘Legend’ 
Descrição: No 40º aniversário da sua morte, reunimos 20 canções do músico 
jamaicano que não aparecem na compilação póstuma que o transformou em mito
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-05-11/soul-rebel-bob-marley-alem-de-
legend.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-11 14:22:04
Título: Opositores querem investigação de ‘bolsoduto’ que direcionou verba a 
Lira e a aliados do Planalto no Congresso
Descrição: Em série de ofícios, deputados e senadores obtêm caminho para 
destinar 3 bilhões de reais fora do orçamento para suas bases eleitorais. 
Presidente da Câmara e do Senado estão entre os beneficiados. Subprocurador 
cobra apuração do TCU. Especialistas criticam prática
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Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-11/opositores-querem-investigacao-
de-bolsoduto-que-direcionou-verba-a-lira-e-a-aliados-do-planalto-no-
congresso.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-11 00:00:00
Título: 'Capitã cloroquina' pediu que pagasse viagem de médicos a Manaus para 
disseminar 'kit Covid', diz olavista
Descrição: O olavista Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, disse ao Ministério 
Público Federal no Amazonas que sua pasta custeou as viagens de médicos a Manaus
para pressionarem os profissionais locais a receitar remédios sem eficácia para 
a Covid-19 a pedido da colega Mayra Pinheiro, a \capitã cloroquina\.Leia mais 
(05/11/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/05/capita-cloroquina-pediu-que-pagasse-viagem-de-
medicos-a-manaus-para-disseminar-kit-covid-diz-olavista.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-11 14:59:28
Título: Protesto de ativistas pela Palestina enche as ruas de Londres
Descrição: Os confrontos em Jerusalém Oriental, que duram vários dias por causa 
da decisão de um tribunal israelense de despejar famílias palestinas, motivaram 
diversas pessoas em Londres a protestar pela causa palestina.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021051117502683-protesto-de-ativistas-
pela-palestina-enche-as-ruas-de-londres/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-11 11:01:42
Título: Marrocos diz que dará 'resposta apropriada' à Espanha por abrigar líder 
independentista, conta mídia
Descrição: O primeiro-ministro do Marrocos condenou Espanha por abrigar líder de
movimento separatista que luta pela independência do Saara Ocidental.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021051117500945-marrocos-
diz-que-dara-resposta-apropriada-a-espanha-por-abrigar-lider-independentista-
conta-midia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-11 10:18:31
Título: Palestinos devem adotar 'coalescência' em meio a conflitos com Israel, 
diz líder supremo do Irã
Descrição: O líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, pediu aos 
palestinos que se unam em meio à escalada das tensões entre Israel e o movimento
palestino Hamas, considerado por Tel Aviv um grupo terrorista.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021051117500480-
palestinos-devem-adotar-coalescencia-em-meio-a-conflitos-com-israel-diz-lider-
supremo-do-ira/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-11 07:52:57
Título: ONU apela a seus funcionários para se vacinarem com Sputnik V, diz 
Guterres
Descrição: O secretário-geral da ONU disse que a organização apela a seus 
funcionários para se vacinarem com a Sputnik V. Além disso, Guterres falou da 
necessidade de dobrar os volumes de produção das vacinas contra a COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021051117499359-onu-apela-a-seus-
funcionarios-para-se-vacinarem-com-sputnik-v-diz-guterres/
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