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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-12 12:24:11
Título: Movimento negro promove jornada de combate ao racismo, veja programação
Descrição: Até o dia 16 de maio, ações da Convergência Negra terão ato inter-
religioso e conversas com líderes políticos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/movimento-negro-promove-jornada-
de-combate-ao-racismo-veja-programacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-12 22:12:46
Título: Coordenação Nacional Quilombola completa 25 anos de resistência e luta
Descrição: Entidade é um instrumento criado pelos povos quilombolas para travar 
a batalha política por direitos no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/coordenacao-nacional-quilombola-
completa-25-anos-de-resistencia-e-luta

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-12 12:55:47
Título: Coalizão Negra Por Direitos exige justiça para vítimas do Jacarezinho em
mobilização
Descrição: Atos exigem fim do racismo, do genocídio negro, das chacinas e a 
construção de mecanismos de controle social da polícia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/coalizao-negra-por-direitos-
exige-justica-para-vitimas-do-jacarezinho-em-mobilizacao

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-13 00:01:26
Título: Como 13 de maio e princesa Isabel perderam espaço com redescoberta da 
luta negra por abolição
Descrição: Protagonismo da princesa Isabel foi reduzido com o reforço de líderes
negros, como Zumbi, como símbolos.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57088128

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-12 18:31:19
Título: Lula venceria Bolsonaro por 55% a 32% no segundo turno de 2022, diz 
Datafolha
Descrição: Petista também venceria Moro e Doria em um possível segundo turno nas
eleições do ano que vem
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/lula-venceria-bolsonaro-por-55-
a-32-no-segundo-turno-de-2022-diz-datafolha
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 01:26:54
Título: Pesquisa PoderData confirma movimento do Datafolha: Lula tem 15% a mais 
do que Bolsonaro no segundo turno
Descrição: Levantamento vai de encontro a outras pesquisas recentes que apontam 
Lula com o candidato com mais vantagem sobre o atual presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pesquisa-poderdata-confirma-movimento-
do-datafolha-lula-tem-15-a-mais-do-que-bolsonaro-no-segundo-turno2/

Fonte: Agencia EFE 
Data: 2021-05-13 06:50:00
Título: MÉXICO BRASIL - López Obrador recebe a Dilma Rousseff no Palacio 
Nacional
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/lopez-obrador-recibe-a-dilma-
rousseff-en-el-palacio-nacional/20000035-4535279?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/coordenacao-nacional-quilombola-completa-25-anos-de-resistencia-e-luta
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/coordenacao-nacional-quilombola-completa-25-anos-de-resistencia-e-luta
http://www.labdadosbrasil.com/
https://www.efe.com/efe/america/politica/lopez-obrador-recibe-a-dilma-rousseff-en-el-palacio-nacional/20000035-4535279?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/america/politica/lopez-obrador-recibe-a-dilma-rousseff-en-el-palacio-nacional/20000035-4535279?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/america/politica/lopez-obrador-recibe-a-dilma-rousseff-en-el-palacio-nacional/20000035-4535279?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/lula-venceria-bolsonaro-por-55-a-32-no-segundo-turno-de-2022-diz-datafolha
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/lula-venceria-bolsonaro-por-55-a-32-no-segundo-turno-de-2022-diz-datafolha
https://revistaforum.com.br/politica/pesquisa-poderdata-confirma-movimento-do-datafolha-lula-tem-15-a-mais-do-que-bolsonaro-no-segundo-turno2/
https://revistaforum.com.br/politica/pesquisa-poderdata-confirma-movimento-do-datafolha-lula-tem-15-a-mais-do-que-bolsonaro-no-segundo-turno2/
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57088128
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/movimento-negro-promove-jornada-de-combate-ao-racismo-veja-programacao
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/movimento-negro-promove-jornada-de-combate-ao-racismo-veja-programacao
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/coalizao-negra-por-direitos-exige-justica-para-vitimas-do-jacarezinho-em-mobilizacao
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/coalizao-negra-por-direitos-exige-justica-para-vitimas-do-jacarezinho-em-mobilizacao


Fonte: OperaMundi
Data: 2021-05-12
Título: Cultura faz as pessoas abrirem os olhos, diz José de Abreu
Descrição: Breno Altman entrevistou o ator José de Abreu, uma das principais 
figuras da resistência cultural e política ao bolsonarismo atualmente. Ele 
analisou a agressiva guerra cultural que o governo de Jair Bolsonaro vem 
travando contra o meio artístico.
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/69695/cultura-faz-as-pessoas-
abrirem-os-olhos-diz-jose-de-abreu

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 11:19:12
Título: Inflação: Óleo, arroz e feijão lideram altas, com aumento de mais de 50%
na pandemia
Descrição: O óleo de soja teve o maior aumento no período, com 82,34% de 
reajuste. Em seguida, vem o arroz, com 56,67%, e o feijão fradinho, com 50,74%. 
Veja a lista dos 10 alimentos que tiveram o maior reajuste de preços
Url :https://revistaforum.com.br/politica/inflacao-oleo-arroz-e-feijao-lideram-
altas-com-aumento-de-mais-de-50-na-pandemia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Buscam esclarecer a rejeição do governo brasileiro às vacinas da Pfizer
Descrição:O gerente geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, vai 
testemunhar hoje na Comissão Parlamentar de Investigação (CPI) sobre a rejeição 
do Ministério da Saúde brasileiro às vacinas anti-Covid-19 da farmacêutica 
americana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448712&SEO=pretenden-
esclarecer-rechazo-de-gobierno-de-brasil-a-vacunas-pfizer

Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-13 04:30:58
Título: Reportagem especial do GLOBO mostra por que a vacina da Pfizer demorou 
tanto a chegar ao Brasil
Descrição: SÃO PAULO e BRASÍLIA — Relatos de bastidores e documentos mostram que
a Pfizer passou de parceira comercial cobiçada a alvo de desconfianças do 
presidente Jair Bolsonaro — e, por fim, com atraso de 216 dias, tornou-se uma 
indispensável fornecedora de vacinas para o Brasil. Um processo no qual o 
governo federal perdeu a oportunidade de antecipar um acordo com a farmacêutica 
que teria alterado o calendário da vacinação no país.
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/reportagem-especial-do-globo-
mostra-por-que-vacina-da-pfizer-demorou-tanto-chegar-ao-brasil-25015184

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-12 21:49:36
Título: MPF vai avaliar se Fabio Wajngarten cometeu crime de falso testemunho em
CPI da Covid
Descrição: Presidente da comissão enviará oitiva do ex-secretário à procuradoria
federal, Renan Calheiros pediu prisão do depoente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/mpf-vai-avaliar-se-fabio-
wajngarten-cometeu-crime-de-falso-testemunho-em-cpi-da-covid

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-12 19:07:09
Título: Ameaça de prisão e bate-boca entre Renan Calheiros e Flávio Bolsonaro 
marcam CPI 
Descrição: Calheiros e Fabiano Contarato pediram a prisão de Wajngarten por 
mentir à CPI,  pedido foi rejeitado pelo presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/ameaca-de-prisao-e-bate-boca-
entre-renan-calheiros-e-flavio-bolsonaro-marcam-cpi

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 14:31:18
Título: “Ninguém pode obrigar”: Veja o exemplo de campanha que a Secom fazia 
sobre as vacinas

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448712&SEO=pretenden-esclarecer-rechazo-de-gobierno-de-brasil-a-vacunas-pfizer
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448712&SEO=pretenden-esclarecer-rechazo-de-gobierno-de-brasil-a-vacunas-pfizer
https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/69695/cultura-faz-as-pessoas-abrirem-os-olhos-diz-jose-de-abreu
https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/69695/cultura-faz-as-pessoas-abrirem-os-olhos-diz-jose-de-abreu
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/reportagem-especial-do-globo-mostra-por-que-vacina-da-pfizer-demorou-tanto-chegar-ao-brasil-25015184
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/reportagem-especial-do-globo-mostra-por-que-vacina-da-pfizer-demorou-tanto-chegar-ao-brasil-25015184
https://revistaforum.com.br/politica/inflacao-oleo-arroz-e-feijao-lideram-altas-com-aumento-de-mais-de-50-na-pandemia/
https://revistaforum.com.br/politica/inflacao-oleo-arroz-e-feijao-lideram-altas-com-aumento-de-mais-de-50-na-pandemia/
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/ameaca-de-prisao-e-bate-boca-entre-renan-calheiros-e-flavio-bolsonaro-marcam-cpi
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/ameaca-de-prisao-e-bate-boca-entre-renan-calheiros-e-flavio-bolsonaro-marcam-cpi
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/mpf-vai-avaliar-se-fabio-wajngarten-cometeu-crime-de-falso-testemunho-em-cpi-da-covid
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/mpf-vai-avaliar-se-fabio-wajngarten-cometeu-crime-de-falso-testemunho-em-cpi-da-covid


Descrição: Em depoimento à CPI do Genocídio, Fabio Wajngarten diz que usou 
critérios científicos nas campanhas da Secom durante a pandemia. Na realidade, 
porém, as ações mostram alinhamento ao negacionismo de Bolsonaro. Veja aqui
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ninguem-pode-obrigar-veja-o-exemplo-
de-campanha-que-a-secom-fazia-sobre-as-vacinas/

Fonte: Montedo
Data: 2021-05-12
Título: Forças Armadas procuram se desvincular da atuação de Pazuello na saúde
Descrição: A convocação do general Eduardo Pazuello para depor na CPI da 
Pandemia criada no Senado assustou o governo, criou constrangimento nas Forças 
Armadas e reforçou uma certeza: o Exército não vai dividir responsabilidades com
o ex-ministro da Saúde por eventuais erros e omissões de sua gestão.
Essa avaliação foi repassada à CNN por três oficiais-generais, um deles da 
ativa. Segundo eles, as Forças Armadas vão deixar evidente que a decisão de 
Pazuello de aceitar o cargo de ministro teve caráter pessoal. “O Exército não 
vai segurar a barra do Pazuello”, disse Francisco Mamede de Brito Filho, general
da reserva.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/05/12/forcas-armadas-procuram-se-
desvincular-da-atuacao-de-pazuello-na-saude/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 09:05:57
Título: Boiada: Na madrugada, Câmara aprova projeto que destrói legislação 
ambiental
Descrição: Substitutivo do deputado Neri Geller (PP-MT) atende demanda de 
Ricardo Salles e acaba com licenciamento ambiental para diversas atividades, 
incluindo pecuária
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/boiada-na-madrugada-camara-
aprova-projeto-que-destroi-legislacao-ambiental/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-12 21:24:25
Título: Desemprego no Brasil da pandemia: Doutor em engenharia espacial vende 
doces
Descrição: Número de subutilizados com ensino superior cresceu 43% entre 2019 e 
2020.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57035017

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-05-12
Título: Plano de Guedes para juventude é precarização do trabalho com baixa 
remuneração

Descrição: Ideia do ministro é criar programa que aproveite mão de obra jovem, com renda abaixo 
do salário mínimo, a pretexto de formação profissional. Plano de Guedes incentiva precarização do 
trabalho.
Url: https://www.cut.org.br/noticias/plano-de-guedes-para-juventude-e-
precarizacao-do-trabalho-com-baixa-remuneracao-2939
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-12 20:16:37
Título: Yanomamis sob ataque do garimpo pedem ajuda a Exército pela 3ª vez, MPF 
vai à Justiça
Descrição: Comunidade do Palimiu em Roraima sofre atentados há três semanas: nos
últimos três dias, foram dois ataques armados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/yanomamis-atacados-por-
garimpeiros-enviam-terceiro-pedido-de-seguranca-ao-exercito

Fonte: Poder360
Título: Braga Netto recomenda que Forças Armadas “evitem” comprar bebidas 
alcoólicas
Descrição: TCU investiga gastos da DefesaMinistro é questionado na Câmara
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Url :https://www.poder360.com.br/congresso/braga-netto-recomenda-que-forcas-
armadas-evitem-comprar-bebidas-alcoolicas/

Fonte: DefesaNet RSS
Título:   Exército Brasileiro realiza Conferência Bilateral de Estado-Maior com 
os Estados Unidos

Descrição: As Conferências Bilaterais de Estado-Maior são encontros de estado-
maior realizados entre o Exército Brasileiro e os exércitos de nações amigas 
bilateralmente, coordenados pelo Estado-Maior do Exército Brasileiro, e têm como
objetivo planejar atividades de intercâmbio, trocar experiências e conhecimentos
para estudo de temas de interesses comuns nas áreas de pessoal, educação e 
cultura; informação e defesa cibernética; doutrina militar terrestre; logística;
mobilização; ciência e tecnologia; assuntos internacionais; assuntos especiais; 
e economia e finanças.
Url :https://www.defesanet.com.br/br_usa/noticia/40630/--Exercito-Brasileiro-
realiza-Conferencia-Bilateral-de-Estado-Maior-com-os-Estados-Unidos/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-12 19:59:45
Título: Venezuela: declarações de governo e oposição sugerem possível 
reconciliação nacional
Descrição: Opositor Juan Guaidó propôs acordo de salvação do país, presidente 
Maduro reiterou estar aberto ao diálogo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/venezuela-declaracoes-de-
governo-e-oposicao-sugerem-possivel-reconciliacao-nacional
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-12 17:03:08
Título: Luto: morre por covid matriarca Maria Auxiliadora da Luz, do Quilombo de
Arturos (MG)
Descrição: Ela falece cinco dias depois da morte de seu esposo, Sr. Mário Brás 
da Luz, último filho vivo de Artur Camilo Silva
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/luto-morre-por-covid-matriarca-
maria-auxiliadora-da-luz-do-quilombo-de-arturos-mg

Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-13 06:00:57
Título: Lei Áurea no palco: companhia de dança da Rocinha faz apresentação on-
line
Descrição: RIO — Nesta quinta-feira, seis bailarinos da Cia. Livre de Dança, da 
Rocinha, vão abordar, no espetáculo on-line “Brasileirices”, as controvérsias da
Lei Áurea, promulgada em 13 de maio de 1888, mesma data do evento. O enredo é 
desenvolvido a partir do olhar de um jovem negro que nasceu no dia da Lei do 
Ventre Livre e, mesmo com o decreto de liberdade, continuou trabalhando como 
escravo. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/lei-aurea-no-palco-companhia-de-danca-
da-rocinha-faz-apresentacao-on-line-1-25007975

 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-12 16:57:36
Título: No Paraná, estiagem e pandemia ameaçam produção de alimentos da 
agricultura familiar
Descrição: Entidades da agricultura familiar lembram que setor é fundamental no 
combate à fome no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/no-parana-estiagem-e-pandemia-
ameacam-producao-de-alimentos-da-agricultura-familiar
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-12 16:29:40
Título: Apib entra com representação criminal no MPF contra presidente da Funai
Descrição: Ação aconteceu após Sônia Guajajara, coordenadora da organização, ser
intimada pela Polícia Federal
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/apib-entra-com-representacao-
criminal-no-mpf-contra-presidente-da-funai
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-12 16:18:01
Título: Palestina registra 48 mortes por bombardeios de Israel na Faixa de Gaza
Descrição: Exército isralense aumentou violência contra civis durante mês 
sagrado muçulmano do Ramadã
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/palestina-registra-48-mortos-
por-bombardeios-de-israel-na-faixa-de-gaza
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-12 15:38:02
Título: CPI: Wajngarten se contradiz sobre Pfizer e mente sobre declarações que 
fez à Veja
Descrição: Ex-chefe da Secom revolta senadores ao minimizar falas negacionistas 
de Bolsonaro e críticas recentes que fez a Pazuello
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/cpi-wajngarten-se-contradiz-
sobre-pfizer-e-nao-assume-declaracoes-que-fez-a-veja
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-12 14:19:01
Título: Editorial | Por qué defendemos el impeachment de Bolsonaro
Descrição: El mandatario es la expresión brasileña de un grupo de ultraderecha 
dedicado a dilapidar las instituciones democráticas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/editorial-por-que-defendemos-el-
impeachment-de-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-12 14:10:22
Título: Microcâmeras poderão ser instaladas em uniformes de policiais no Rio de 
Janeiro
Descrição: Projeto de lei será votado na Alerj dias após operação policial que 
deixou 28 mortos na favela do Jacarezinho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/microcameras-poderao-ser-
instaladas-em-uniformes-de-policiais-no-rio-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-12 12:33:42
Título: Cuba inicia primeira etapa de vacinação com fórmula própria contra a 
covid-19
Descrição: As vacinas Soberana 02 e Abdala serão aplicadas nas regiões mais 
afetadas pela pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/cuba-inicia-primeira-etapa-de-
vacinacao-com-formula-propria-contra-a-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-12 12:13:12
Título: Últimas notícias da vacina: somente grávidas com comorbidades devem ser 
vacinadas
Descrição: A recomendação vem após a morte de uma gestante por trombose, depois 
de ser imunizada com AstraZeneca
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/ultimas-noticias-da-vacina-
somente-gravidas-com-comorbidades-devem-ser-vacinadas

Fonte: MintPress News
Título: Palestina – Israel. Aqui estão duas histórias separadas de Sheikh Jarrah
- uma lida e assistida nas notícias e outra que recebe pouca cobertura da mídia 
ou análise adequada 
Descrição: A história óbvia é a das incursões noturnas e da violência desferida 
pela polícia israelense e extremistas judeus contra os palestinos no bairro 
devastado de Jerusalém Oriental.
Durante semanas, milhares de extremistas judeus atacaram comunidades palestinas 
na Cidade Velha de Jerusalém. Seu objetivo é a remoção de famílias palestinas de
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suas casas no bairro Sheikh Jarrah. Eles não estão agindo sozinhos. Seus motins 
e tumultos são dirigidos por uma liderança bem coordenada composta por grupos 
extremistas sionistas e judeus, como o partido Otzma Yehudit e o Movimento 
Lehava. Suas alegações infundadas, ações violentas e gritos abomináveis “Morte 
aos árabes” são validados por políticos israelenses, como o membro do Knesset 
Itamar Ben-Gvir e o vice-prefeito de Jerusalém, Arieh King.
Url : https://www.mintpressnews.com/muna-palestine-yakub-israel-untold-story-
sheikh-jarrah/277098/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-12 10:09:52
Título: “Free Palestine”: Jogadores de grandes clubes condenam ataques em Gaza e
em Jerusalém
Descrição: Camisa 10 do Liverpool, da Inglaterra, e campeões mundiais pela 
França se manifestaram contra arbitrariedades de Israel
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/free-palestine-jogadores-de-
grandes-clubes-condenam-ataques-em-gaza-e-em-jerusalem
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-12 10:05:00
Título: Ativistas do Saara Ocidental sequestrados por marroquinos mostram marcas
de tortura
Descrição: Presidente do Comitê de Defensores de Direitos Humanos do Saara 
Ocidental e dois estudantes teriam sido espancados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/ativistas-do-saara-ocidental-
sequestrados-por-marroquinos-mostram-marcas-de-tortura
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-12 08:33:23
Título: VÍDEO | Por que todos os brasileiros deveriam se preocupar com o SUS?
Descrição: O SUS está presente no dia a dia de todos os brasileiros, inclusive 
dos que pagam plano de saúde
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/12/video-por-que-todos-os-
brasileiros-deveriam-se-preocupar-com-o-sus
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-13 00:44:01
Título: Após Datafolha, Requião envia nova carta a Lula, confira a íntegra
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (MDB-PR), após o Datafolha divulgar 
pesquisa, em que Lula lidera, enviou uma nova carta ao ex-presidente denominada 
Manifesto da Brasilidade. A 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/apos-datafolha-requiao-envia-nova-
carta-a-lula-confira-a-integra/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-12 22:34:05
Título: Sem ajuda emergencial, agricultura familiar corre risco com a fome e 
pobreza
Descrição: Por Enio Verri* A agricultura familiar no Estado do Paraná tem 
sofrido terrivelmente com os impactos da pandemia e com o desmonte de políticas 
públicas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/sem-ajuda-emergencial-agricultura-
familiar-corre-risco-com-a-fome-e-pobreza/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-12 19:54:54
Título: Comissão da Câmara aprova convite para que ex-comandantes das Forças 
Armadas falem sobre “demissão em massa”
Descrição: Requerimento foi apresentado pelo deputado federal Henrique Fontana 
(PT-RS), que ressaltou que o episódio de afastamento dos três comandantes e do 
ministro da Defesa no 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/comissao-da-camara-aprova-convite-
para-que-ex-comandantes-das-forcas-armadas-falem-sobre-demissao-em-massa/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-12 19:03:39
Título: PT foi ao Supremo contra hostilidades de Bolsonaro à Venezuela
Descrição: PT vai ao STF contra hostilidade de Bolsonaro à Venezuela O Partido 
dos Trabalhadores pede que seja cessado todo e qualquer ato de hostilidade ao 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/pt-foi-ao-supremo-contra-
hostilidades-de-bolsonaro-a-venezuela/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-12 11:28:37
Título: Véio da Havan terá o sigilo quebrado pela CPI da Covid
Descrição: A CPI da Covid no Senado planeja pedir quebra de sigilos bancário, 
fiscal e telemático do empresário Luciano Hang, o Véio da Havan, dono das 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/veio-da-havan-tera-o-sigilo-
quebrado-pela-cpi-da-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 08:41:54
Título: Portaria de Guedes cria “teto duplo” e eleva salários de Bolsonaro e 
ministros militares em até 69%
Descrição: Com a medida, Bolsonaro terá um salário de R$ 41,6 mil a partir de 
junho. Mourão, Ramos, Braga Netto, Heleno e Marcos Pontes entram no trem da 
alegria de Guedes e passam a receber em torno de R$ 60 mil por mês
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/portaria-de-guedes-cria-
teto-duplo-e-eleva-salarios-de-bolsonaro-e-ministros-militares-em-ate-69/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 02:22:37
Título: Dono da CNN, Rubens Menin compra Rádio Itatiaia, a maior de MG, diz 
jornal
Descrição: Além da CNN Brasil, empresário bolsonarista é dono de um conglomerado
que inclui a construtora MRV e o Banco Inter
Url :https://revistaforum.com.br/midia/dono-da-cnn-rubens-menin-compra-radio-
itatiaia-a-maior-de-mg-diz-jornal2/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 01:55:26
Título: Diretor de Bacurau diz que é hora de se filiar ao PT e Gleisi Hoffmann 
responde
Descrição: Manifestação de Kleber Mendonça Filho em apoio ao partido veio logo 
após pesquisa Datafolha mostrar Lula disparado na liderança para a eleição de 
2022
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/diretor-de-bacurau-diz-que-e-
hora-de-se-filiar-ao-pt-e-gleisi-hoffmann-responde2/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 01:31:35
Título: Brasil atrasa pagamentos ao Novo Banco dos BRICS e perde espaço na 
instituição – Blog Terra em Transe
Descrição: Até janeiro de 2019, o Brasil possuía apenas 8% dos empréstimos 
fornecidos pelo NDB. A maior parte do montante aprovado para o Brasil ocorreu ao
longo de 2020 no contexto da pandemia global de Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/terraemtranse/brasil-atrasa-pagamentos-
ao-novo-banco-dos-brics-e-perde-espaco-na-instituicao-blog-terra-em-transe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 01:26:54
Título: Pesquisa PoderData confirma movimento do Datafolha: Lula tem 15% a mais 
do que Bolsonaro no segundo turno
Descrição: Levantamento vai de encontro a outras pesquisas recentes que apontam 
Lula com o candidato com mais vantagem sobre o atual presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pesquisa-poderdata-confirma-movimento-
do-datafolha-lula-tem-15-a-mais-do-que-bolsonaro-no-segundo-turno2/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 00:24:45
Título: Jornal Nacional destrói Wajngarten em edição sobre depoimento na CPI
Descrição: O telejornal expôs as críticas ao ex-chefe da Secom, que quase saiu 
preso da comissão
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-destroi-wajngarten-em-
edicao-sobre-depoimento-na-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 23:58:19
Título: Bolsonaro prefere ir a encontro com Amado Batista a ir a reunião com 
Pfizer para comprar vacinas
Descrição: O ex-secretário de Comunicação do governo, Fábio Wajngarten, 
confirmou que Bolsonaro não compareceu à reunião com CEO da farmacêutica em 
novembro de 2020, naquele dia, presidente comemorava aniversário da Embratur
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-prefere-ir-a-
encontro-com-amado-batista-a-ir-a-reuniao-com-pfizer-para-comprar-vacinas2/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 22:35:25
Título: Lira aprova mudança regimental que dificulta atuação da oposição na 
Câmara
Descrição: \Hoje, é um dia especialmente triste para a democracia interna desta 
Casa\, lamentou a deputada Talíria Petrone, líder do PSOL
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lira-aprova-mudanca-regimental-que-
dificulta-atuacao-da-oposicao-na-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 19:30:07
Título: Bolsonaro aglomera com 60 pessoas sem usar máscara no mesmo dia em que 
Queiroga lança campanha pela proteção
Descrição: Enquanto o ministro apontava uma orientação e o presidente outra, o 
ex-secretário de Comunicação. Fábio Wajngarten, era desmentido na CPI do 
Genocídio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-aglomera-com-60-
pessoas-sem-usar-mascara-no-mesmo-dia-em-que-queiroga-lanca-campanha-pela-
protecao2/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 19:17:11
Título: Internacional dos Serviços Públicos denuncia Estado Brasileiro na OEA
Descrição: Em carta também dirigida à Comissão da OEA, as Centrais Sindicais do 
Brasil apoiam integralmente a denúncia formulada pela ISP
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/internacional-dos-
servicos-publicos-denuncia-estado-brasileiro-na-oea/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 18:50:09
Título: Veja desmente Wajngarten e mostra áudio onde ele diz que houve 
“incompetência” do Ministério da Saúde
Descrição: O ex-secretário disse na CPI que frase teria sido uma invenção para 
“vender a tiragem, trazer audiência, para chamar a atenção”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/veja-desmente-wajngarten-e-mostra-
audio-onde-ele-diz-que-houve-incompetencia-do-ministerio-da-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 18:07:06
Título: Laerte vence ação contra Reinaldo Azevedo e vai doar indenização para a 
Associação Mães Pela Diversidade
Descrição: A ação foi aberta em 2016 contra o jornalista que, à época 
trabalhando para a Veja, usou de termos transfóbicos para criticar a cartunista
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/apos-vencer-acao-contra-reinaldo-azevedo-
laerte-vai-doar-indenizacao-para-a-associacao-maes-pela-diversidade/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 17:42:52
Título: Mito por início, Jacarezinho por meio, ditadura fascista por fim – Por 
Normando Rodrigues
Descrição: “Tudo o que ele obtém o impele a novos arbítrios, a novos abusos. É a
sua essência, sua origem, a sua única força”
Url :https://revistaforum.com.br/debates/mito-por-inicio-jacarezinho-por-meio-
ditadura-fascista-por-fim-por-normando-rodrigues/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 17:23:47
Título: Virão outros Jacarezinhos? – Por Chico Alencar
Descrição: Dos 27 moradores mortos, apenas quatro eram alvos de mandados de 
prisão. Os demais foram classificados como bandidos – pela cúpula da polícia e 
até pelo vice-presidente da República – porque moravam na favela
Url :https://revistaforum.com.br/rede/virao-outros-jacarezinhos-por-chico-
alencar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 16:56:57
Título: “A corrupção do governo Bolsonaro sai pelos poros”, diz Ivan Valente
Descrição: Ele defende a imediata instação da CPI do Tratoraço e diz que já está
em busca de assinaturas para instalá-la
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/a-corrupcao-do-governo-bolsonaro-sai-
pelos-poros-diz-ivan-valente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 16:56:24
Título: Médica chama polícia após perceber mais de 30 lesões em corpo de bebê de
seis meses
Descrição: O estado de saúde da bebê é grave e ele respira com ajuda de 
aparelhos, de acordo com o boletim médico desta quarta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/medica-chama-policia-apos-perceber-mais-
de-30-lesoes-em-corpo-de-bebe-de-seis-meses/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 14:19:00
Título: Barra Torres teria seguido na CPI roteiro combinado para livrar 
Bolsonaro, diz colunista
Descrição: Assessores próximos do presidente, ao contrário do que se imagina, 
ficaram satisfeitos com o resultado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/barra-torres-teria-seguido-na-cpi-
roteiro-combinado-para-livrar-bolsonaro-diz-colunista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 13:08:37
Título: Presidente do Irã condena ataques de Israel e chama países árabes para 
defender a Palestina
Descrição: Ataques dos dois lados deixaram ao menos 43 palestinos e seis 
israelenses mortos, além de centenas de feridos
Url :https://revistaforum.com.br/global/presidente-do-ira-condena-ataques-de-
israel-e-chama-paises-arabes-para-defender-a-palestina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 11:21:51
Título: Tenente Luciano Dias Azevedo é autor de decreto para mudança na bula da 
cloroquina, diz jornalista
Descrição: Ao negar acusações, Nise Yamaguchi teria citado o anestesista como 
responsável pela proposta. Azevedo defendeu o medicamento em encontro de médicos
com Bolsonaro no Planalto
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/tenente-luciano-dias-azevedo-e-
autor-de-decreto-para-mudanca-na-bula-da-cloroquina-diz-jornalista/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 11:12:40
Título: “A China é que precisa do Brasil”, diz ministro das Comunicações, genro 
de Silvio Santos, no programa do Ratinho, no SBT
Descrição: O ministro também se queixou da imprensa brasileira que só dá 
“notícia ruim”, o apresentador do SBT prometeu “um quadro só de notícias boas”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/a-china-e-que-precisa-do-brasil-diz-
ministro-das-comunicacoes-genro-de-silvio-santos-no-programa-do-ratinho-no-sbt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 11:12:16
Título: Igreja Universal é condenada a pagar R$ 40 mil a dependente químico por 
falsa cura
Descrição: R.C.A é usuário de cocaína e foi procurado em 2018 por pastores da 
igreja que o prometeram uma cura se ele participasse do programa de televisão 
transmitido pela RecordTV
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/igreja-universal-e-condenada-a-pagar-r-
40-mil-a-dependente-quimico-por-falsa-cura/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-12 10:24:06
Título: Vídeo: Mãe de Paulo Gustavo recebe homenagem e canta “Fascinação” em 
missa do filho
Descrição: Dona Déa Lúcia agradeceu ao apoio dos fãs enquanto o ator estava 
internado com Covid-19. \Ele se curou, está lá em cima olhando por nós\, disse
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-mae-de-paulo-gustavo-recebe-
homenagem-e-canta-fascinacao-em-missa-do-filho/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-05-12 03:00:00
Título: A pandemia e a fome: 19 milhões de pessoas no Brasil não têm o que 
comer. Entrevista especial com Juliano Ferreira de Sá
Descrição: Os dados sobre o aumento da fome no país são estarrecedores. “Segundo
o ‘Inquérito da Insegurança Alimentar e Nutricional no Contexto da Pandemia da 
Covid-19 [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/609169-a-pandemia-e-a-fome-19-milhoes-de-
pessoas-no-brasil-nao-tem-o-que-comer-entrevista-especial-com-juliano-ferreira-
de-sa
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-13 04:30:58
Título: Reportagem especial do GLOBO mostra por que a vacina da Pfizer demorou 
tanto a chegar ao Brasil
Descrição: SÃO PAULO e BRASÍLIA — Relatos de bastidores e documentos mostram que
a Pfizer passou de parceira comercial cobiçada a alvo de desconfianças do 
presidente Jair Bolsonaro — e, por fim, com atraso de 216 dias, tornou-se uma 
indispensável fornecedora de vacinas para o Brasil. Um processo no qual o 
governo federal perdeu a oportunidade de antecipar um acordo com a farmacêutica 
que teria alterado o calendário da vacinação no país.
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/reportagem-especial-do-globo-
mostra-por-que-vacina-da-pfizer-demorou-tanto-chegar-ao-brasil-25015184
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-13 05:00:40
Título: O que está em jogo no atual conflito entre Israel e o Hamas?
Descrição: Foguetes sobrevoando a cidade de Tel Aviv e prédios destruídos em 
Gaza. O cenário observado em Israel esta semana é razão de preocupação dentro e 
fora do Oriente Médio. Desta vez, além dos bombardeios e do clima de mobilização
total entre israelenses e palestinos, que contam mortos e feridos, eclodem 
disputas também entre árabes e judeus que vivem, lado a lado, nas chamadas 
cidades mistas, como Lod, na região central do país. Esse é um fator novo, de 
consequências imprevisíveis. Por isso, o primeiro-ministro israelense Benjamin 
Netanyahu impôs toque de recolher em Lod. De acordo com a imprensa de Israel, 
esta é a primeira vez em que o estado de emergência é decretado em uma área com 
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grande população árabe desde 1966. Mas o clima de confrontação nas ruas se 
estende por outras cidades onde, até poucos dias, havia o convívio entre 
vizinhos. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-que-esta-em-jogo-no-atual-conflito-
entre-israel-o-hamas-1-25014897
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-12 20:52:17
Título: PODCAST | Miguel Nicolelis: O meio, a mensagem e os riscos da 
tribalização digital
Descrição: Em novo episódio de ‘Diário do Front’, neurocientista fala da 
importância dos meios de comunicação e da conectividade das sociedades ao longo 
da história. “A tribalização sem precedentes da mente humana impede qualquer 
consenso global sobre a pandemia”
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-05-12/podcast-miguel-nicolelis-o-
meio-a-mensagem-e-os-riscos-da-tribalizacao-digital.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-12 00:00:00
Título: Advogado-bomba finaliza acordo de delação que atinge juiz Marcelo Bretas
Descrição: O advogado criminalista Nythalmar Filho, do Rio de Janeiro, está 
prestes a fechar acordo de delação premiada com a PGR (Procuradoria-Geral da 
República). A colaboração deve ter como foco o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara 
Federal do Rio de Janeiro, e procuradores que atuaram na Operação Lava Jato no 
estado.Leia mais (05/12/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/05/advogado-bomba-finaliza-acordo-de-delacao-
que-atinge-juiz-marcelo-bretas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-12 00:00:00
Título: Bolsonaro viaja ao Nordeste um dia após Datafolha mostrar que sua 
rejeição é de 62% na região
Descrição: Jair Bolsonaro desembarca no Nordeste nesta quinta-feira (13), um dia
após pesquisa Datafolha mostrar que ele tem 62% de rejeição para a eleição de 
2022 na região. Seu potencial adversário, Lula (PT), tem rejeição eleitoral de 
23% em sua área de origem.Leia mais (05/12/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/05/bolsonaro-viaja-ao-nordeste-um-dia-apos-datafolha-
mostrar-que-sua-rejeicao-e-de-62-na-regiao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-12 00:00:00
Título: Lula retoma territórios, e Bolsonaro se agarra a base mais restrita, 
aponta Datafolha
Descrição: A fidelidade da base lulista e a hesitação do eleitorado que aderiu a
Jair Bolsonaro (sem partido) em 2018 ajudam a explicar o descolamento entre os 
dois principais personagens da próxima corrida presidencial.Leia mais 
(05/12/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/05/lula-retoma-territorios-e-bolsonaro-se-agarra-a-base-mais-
restrita-aponta-datafolha.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-12 00:00:00
Título: Rejeição a Bolsonaro no Nordeste chega a 62%, mostra Datafolha
Descrição: Em sua campanha para reeleição em 2022, Jair Bolsonaro terá que 
enfrentar um alto índice de rejeição, especialmente no Nordeste, onde 62% dos 
consultados por pesquisa Datafolha disseram que não votariam nele de jeito 
nenhum no primeiro turno.Leia mais (05/12/2021 - 20h01)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/05/rejeicao-a-bolsonaro-no-nordeste-chega-a-62-mostra-
datafolha.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-12 00:00:00
Título: Datafolha mostra resgate de esperança em Lula e decepção com Bolsonaro, 
diz Gleisi Hoffmann
Descrição: Para a deputada Gleisi Hoffmann (PR), presidente do PT, o resultado 
da pesquisa Datafolha que mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando 
com margem confortável a corrida eleitoral para 2022 expressa adesão popular ao 
ex-presidente e desapontamento com Jair Bolsonaro (sem partido).Leia mais 
(05/12/2021 - 18h40)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/05/datafolha-mostra-resgate-de-esperanca-em-lula-e-
decepcao-com-bolsonaro-diz-gleisi-hoffmann.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-13 03:16:00
Título: Aprovado texto-base do projeto sobre licenciamento ambiental, votação 
continua na manhã desta quinta
Descrição: Deputados vão analisar pedidos de mudança na proposta
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/758640-aprovado-texto-base-do-projeto-
sobre-licenciamento-ambiental-votacao-continua-na-manha-desta-quinta/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-13 03:05:00
Título: CCJ se reúne nesta quinta-feira para análise de parecer sobre a reforma 
administrativa
Descrição: Deputados vão discutir admissibilidade da proposta
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/758643-ccj-se-reune-nesta-quinta-feira-
para-analise-de-parecer-sobre-a-reforma-administrativa/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-13 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 13 de maio
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as principais notícias desta 
quinta-feira (13), na qual Israel se prepara para ofensiva terrestre em Gaza, 
Índia registra mais de quatro mil mortes diárias pela COVID-19 e chefe da 
Inteligência Nacional dos EUA visita fronteira da Coreia do Norte.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021051317511938-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-13-de-maio/
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