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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 20:29:32
Título: “Nem bala, nem fome e nem covid\: movimento negro ocupa as ruas de SP no
13 de maio
Descrição: Cerca de 15 mil pessoas participam da manifestação segundo os 
organizadores, manifestação saiu da avenida Paulista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/nem-bala-nem-fome-e-nem-covid-
movimento-negro-ocupa-as-ruas-de-sp-no-13-de-maio

Fonte: Le Monde.fr.
Título: No Brasil, milhares de manifestantes marcham contra o racismo e a 
violência policial
Descrição: Os manifestantes pediram o fim da discriminação contra negros e 
pardos na quinta-feira, dia em que o país comemora o fim da escravidão em 1888.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/14/au-bresil-des-
milliers-de-manifestants-defilent-a-rio-contre-le-racisme-et-la-violence-
policiere_6080153_3210.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Atividade econômica do Brasil diminui 1,59 por cento em março
Descrição:Brasília, 13 de maio (Prensa Latina) O Índice de Atividade Econômica 
do Banco Central (IBC-Br) do Brasil caiu 1,59 por cento em março ante fevereiro,
segundo dados divulgados hoje pela financeira.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=448829&SEO=actividad-
economica-de-brasil-disminuye-159-por-ciento-en-marzo

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-05-13
Título: Reforma da Previdência já tirou de 100 mil mulheres o direito à 
aposentadoria
Descrição: Antes da reforma, em 2019, 385 mil mulheres se aposentaram por tempo 
de contribuição. Depois da reforma, apenas  293 mil mulheres conseguiram esse 
tipo de aposentadoria
Url : https://www.cut.org.br/noticias/reforma-da-previdencia-ja-tirou-de-100-
mil-mulheres-o-direito-a-aposentadoria-fddf

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-13 19:38:40
Título: Bolsonaro ignorou 70 milhões de vacinas, diz executivo da Pfizer na CPI 
da Covid
Descrição: Para o senador Humberto Costa (PT-PE), o depoimento de Carlos 
Murillo, ex-presidente da Pfizer no Brasil, “demonstra a insensibilidade, a 
indiferença que esse governo tem 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/bolsonaro-ignorou-70-milhoes-de-
vacinas-diz-executivo-da-pfizer-na-cpi-da-covid/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-13 00:00:00
Título: Movimentos de oposição convocam manifestações contra Bolsonaro para 26 
de maio
Descrição: A campanha Fora Bolsonaro &mdash,composta pelos maiores partidos de 
oposição (PT, PDT, PCdoB, PSOL, entre outros), centrais sindicais, movimentos 
populares, marcou para 26 de maio a próxima grande 
mobiliza&ccedil,&atilde,o.Leia mais (05/13/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/05/movimentos-de-oposicao-convocam-manifestacoes-
contra-bolsonaro-para-26-de-maio.shtml
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Fonte: Poder360
Título: Título de cidadão concedido a Bolsonaro não foi aprovado pela Câmara de 
Maceió
Descrição: Documento não tem validade Presidente inaugura viaduto
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/titulo-de-cidadao-concedido-a-bolsonaro-
nao-foi-aprovado-pela-camara-de-maceio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 18:32:58
Título: “Vivemos uma asfixia orçamentária”, diz João Carlos Salles, reitor da 
UFBA
Descrição: Segundo o reitor, o orçamento deste ano da universidade é equivalente
ao de 2010, quando havia 15 mil alunos a menos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vivemos-uma-asfixia-orcamentaria-diz-
joao-carlos-salles-reitor-da-ufba/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 14:21:54
Título: Lula dispara no Datafolha, Bolsonaro destrói as universidades públicas
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia fala sobre as últimas pesquisas que 
mostram Lula disparado nas intenções de votos se as eleições fossem hoje, da 
destruição ambiental do governo Bolsonaro e a situação crítica das universidades
públicas.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/lula-dispara-no-datafolha-bolsonaro-
destroi-as-universidades-publicas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 20:45:29
Título: General Sousa Peixoto, do Gabinete de Segurança Institucional, morre 
vítima de covid
Descrição: Militar era chefe de assuntos estratégicos do GSI, estava internado 
desde o dia 18 de março e faleceu nesta quinta (13)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/general-sousa-peixoto-do-
gabinete-de-seguranca-institucional-morre-vitima-de-covid

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 09:17:12
Título: Gerente da Pfizer comprova que Carlos Bolsonaro divide a presidência com
o pai, Jair
Descrição: O depoimento de Carlos Murillo, gerente-geral da Pfizer na América 
Latina, comprova a existência de um Ministério da Saúde off label, que abastece 
Jair Bolsonaro com teses negacionistas, e confirma que o vereador Carlos 
Bolsonaro divide os poderes da Presidência da República com o pai. Murillo 
confirmou que Carluxo foi acionado por Fabio Wajngarten em [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/gerente-da-pfizer-comprova-que-carlos-
bolsonaro-divide-a-presidencia-com-o-pai-jair/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 09:01:10
Título: Senador pede convocação de Carlos Bolsonaro na CPI do Genocídio: “Quem 
não deve não teme”
Descrição: Alessandro Vieira (Cidadania-SE) ainda protocolou pedidos de 
convocação do olavista Filipe Martins e de quebra de sigilo de Fabio Wajngarten.
Carlos Bolsonaro teve ataque de fúria ao ser citado por executivo da Pfizer na 
CPI
Url :https://revistaforum.com.br/politica/senador-pede-convocacao-de-carlos-
bolsonaro-na-cpi-do-genocidio-quem-nao-deve-nao-teme/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-13 20:51:49
Título: ‘Bolsonaro veio trazer covid para Alagoas’, diz governador Renan Filho
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Descrição: Espero que o contágio não se agrave entre a população, torce 
governador O governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), disse nesta quinta-feira 
(13/5) que o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/bolsonaro-veio-trazer-covid-para-
alagoas-diz-governador-renan-filho/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 19:45:12
Título: OEA recebe denúncia contra Brasil por violações de direitos de 
profissionais da saúde
Descrição: Representação de órgão sindical internacional afirma que o Estado 
brasileiro adotou medidas de propagação da pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/oea-recebe-denuncia-contra-
brasil-por-violacoes-de-direitos-de-profissionais-da-saude
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 18:19:50
Título: Associação camponesa entrega 500 mil marmitas durante pandemia e é 
reconhecida na ONU
Descrição: A \Juventude Camponesa Nordestina Terra Livre\ se tornou referência 
ao ajudar pessoas que perderam seus recursos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/associacao-camponesa-entrega-
500-mil-marmitas-durante-pandemia-e-e-reconhecida-na-onu
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 18:44:10
Título: Painel virtual discute relação entre práticas do agronegócio e doenças e
epidemias
Descrição: Evento  \A origem da Pandemia pela Covid-19 – relações com o 
agronegócio\ acontece na próxima terça-feira (18), às 16h
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/painel-virtual-discute-relacao-
entre-praticas-do-agronegocio-e-doencas-e-epidemias

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 17:31:46
Título: Organizações ambientais repudiam aprovação de PL do \não-licenciamento\ 
ambiental
Descrição: Texto-base do projeto relatado por Neri Geller (PP-MT) foi aprovado 
pela Câmara na madrugada desta quinta (13)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/organizacoes-ambientais-
repudiam-aprovacao-de-pl-do-nao-licenciamento-ambiental
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 17:21:35
Título: Ações de vigilância podem conter nova explosão de covid-19, aponta 
Fiocruz
Descrição: Entidade de Saúde vê como essencial a ampliação da estratégia de 
testagem para evitar novo crescimento da contaminação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/acoes-de-vigilancia-podem-
conter-nova-explosao-de-covid-19-aponta-fiocruz
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 17:08:02
Título: 13 de maio: conheça as lutas que contribuíram para a abolição da 
escravidão
Descrição: Historiadores dão detalhes de rebeliões populares e da criação de 
quilombos, considerados territórios de resistência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/13-de-maio-conheca-as-lutas-que-
contribuiram-para-a-abolicao-da-escravidao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 17:04:33
Título: Advogados defendem que Moro seja responsabilizado por danos ao Brasil
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Descrição: IAB também quer que os outros integrantes da força-tarefa da Lava 
Jato assumam suas responsabilidades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/advogados-defendem-que-moro-
seja-responsabilizado-por-danos-ao-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 16:28:36
Título: Como a aproximação de Holywood com o Congresso afeta a democracia nos 
EUA?
Descrição: Celebridades estão investindo seu capital social na política, mas 
resultado pode ser preocupante para a população
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/como-a-aproximacao-de-holywood-
com-o-congresso-afeta-a-democracia-nos-eua
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 15:57:01
Título: Artigo | Que abolição é essa que mantém povo escravo da fome e da morte?
Descrição: Estatísticas mostram que população negra é a que mais morre na 
pandemia e a que mais sofre com o desemprego e a fome
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/artigo-que-abolicao-e-essa-que-
mantem-povo-escravo-da-fome-e-da-morte
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 15:35:30
Título: “Temos vivido o terror”, empresa usa veneno, tiros e prisões contra 
camponeses em PE
Descrição: Na massa falida da Usina Frei Caneca, 8 comunidades denunciam ameaças
diárias de jagunços da Agropecuária Mata Sul Ltda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/temos-vivido-o-terror-empresa-
usa-veneno-tiros-e-prisoes-contra-camponeses-em-pe
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 14:27:03
Título: Agrotóxico está fazendo as abelhas migrarem para a cidade, relata 
apicultor em Goiás
Descrição: Bela Vista de Goiás (GO) vive impactos do avanço de pesticidas e da 
pulverização aérea, que vem provocando intoxicações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/agrotoxico-esta-fazendo-as-
abelhas-migrarem-para-a-cidade-relata-apicultor-em-goias
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 14:09:09
Título: Dirigente da Pfizer revela que primeira reunião com governo ocorreu em 
maio de 2020
Descrição: Murillo informou que a carta de 12 de setembro, ignorada pelo Brasil,
foi endereçada a Bolsonaro e outros ministros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/dirigente-da-pfizer-revela-que-
primeira-reuniao-com-governo-ocorreu-em-maio-de-2020
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 13:55:56
Título: Universidades federais não têm recursos para arcar com despesas básicas 
no RS
Descrição: Em 2020, UFSM operou com orçamento de R$ 95 milhões, até agora a 
universidade só teve liberados R$ 39 milhões
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/universidades-federais-nao-tem-
recursos-para-arcar-com-despesas-basicas-no-rs
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 10:32:39
Título: Como os EUA utilizam do neonazismo na Ucrânia para isolar a Rússia
Descrição: Guerra civil ucraniana, interesses econômicos e construções políticas
excludentes marcam essa região do leste europeu
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/como-os-eua-utilizam-do-
neonazismo-na-ucrania-para-isolar-a-russia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 10:31:08
Título: Impacto da fome: ações de solidariedade tentam amenizar desigualdade no 
RJ
Descrição: Pandemia elevou o número de pobres no estado para mais de 1,7 milhão 
de pessoas, confira as iniciativas e como doar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/impacto-da-fome-acoes-de-
solidariedade-tentam-amenizar-desigualdade-no-rj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 10:17:56
Título: \País adota política de morte direcionada a corpos negros\, diz advogada
da Coalizão
Descrição: Parte do genocídio do povo preto pode ser estancada com quebra de 
patentes e ampla vacinação, defende Sheila de Carvalho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/pais-adota-politica-de-morte-
direcionada-a-corpos-negros-diz-advogada-da-coalizao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 08:35:55
Título: Lobby empresarial: texto-base do PL do Licenciamento Ambiental é 
aprovado na Câmara
Descrição: Para oposição, medida representa a destruição do meio ambiente e 
coloca em risco populações indígenas e quilombolas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/lobby-empresarial-texto-base-do-
pl-do-licenciamento-ambiental-e-aprovado-na-camara
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 08:00:10
Título: \Domésticas estão vivendo de doações\, relata sindicalista de Nova 
Iguaçu (RJ)
Descrição: Durante a pandemia do novo coronavírus, 43 mil domésticas perderam o 
emprego no estado do Rio, segundo FGV Social
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/domesticas-estao-vivendo-de-
doacoes-relata-sindicalista-de-nova-iguacu-rj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-13 07:00:05
Título:  Chacina no Jacarezinho: \Impacto na comunidade é incalculável\, avalia 
liderança
Descrição: Uma semana após a operação que deixou 28 mortos, organizações avaliam
investigações e sequelas da violência policial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/chacina-no-jacarezinho-impacto-
na-comunidade-e-incalculavel-avalia-lideranca
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-14 00:00:22
Título: Pazuello vai ao STF pelo direito de ficar calado no depoimento da CPI da
Covid
Descrição: O ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, reivindicou no 
Supremo Tribunal Federal o direito de permanecer calado no próximo dia 19/5 
durante depoimento à CPI 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/pazuello-vai-ao-stf-pelo-direito-
de-ficar-calado-no-depoimento-da-cpi-da-covid/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-13 21:15:13
Título: Notícias ao vivo da Covid: Brasil chega a 430 mil mortes na pandemia
Descrição: Boletim do Conass mostra que país terá perdido 500 mil vidas até 
final deste mês O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), em boletim
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/noticias-ao-vivo-da-covid-brasil-
chega-a-430-mil-mortes-na-pandemia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-13 14:04:57
Título: Linchamento chocante de árabe agrava escalada da violência entre 
israelenses e palestinos
Descrição: A cena foi transmitida ao vivo na televisão israelense na noite desta
quarta-feira (13). Um grupo de judeus de extrema direita lincharam no meio da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/linchamento-chocante-de-arabe-
agrava-escalada-da-violencia-entre-israelenses-e-palestinos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-13 13:39:56
Título: Câmara dos Deputados vota hoje destaques que tentam alterar texto sobre 
licenciamento ambiental
Descrição: A Câmara dos Deputados vota hoje (13) os destaques apresentados pelos
partidos para modificar o texto-base do projeto de lei do licenciamento 
ambiental (PL 3729/04), 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/camara-dos-deputados-vota-hoje-
destaques-que-tentam-alterar-texto-sobre-licenciamento-ambiental/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-13 12:53:19
Título: Deputada do PSOL pede que ONU acompanhe investigações da chacina do 
Jacarezinho
Descrição: A deputada estadual Renata Souza (PSOL-RJ) encaminhou nesta semana 
ofícios à Organização das Nações Unidas (ONU) e ao Conselho Nacional de Direitos
Humanos (CNDH) com 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/deputada-do-psol-pede-que-onu-
acompanhe-investigacoes-da-chacina-do-jacarezinho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 01:12:40
Título: Felipe Neto critica Jornal Nacional por esconder Datafolha que coloca 
Lula na liderança em 2022
Descrição: Levantamento divulgado na quarta-feira mostra que o ex-presidente 
lidera com ampla vantagem no primeiro turno e vence no segundo com facilidade 
contra Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/midia/felipe-neto-critica-jornal-nacional-por-
esconder-datafolha-que-coloca-lula-na-lideranca-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 00:32:50
Título: Alexandre Padilha mostra todas as vacinas que Bolsonaro se recusou a 
comprar
Descrição: “São quase 430 mil vidas perdidas e a culpa é do governo genocida”, 
postou o deputado federal
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/alexandre-padilha-mostra-todas-as-
vacinas-que-bolsonaro-se-recusou-a-comprar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 00:29:18
Título: BOLSONARO sofre processo de INTERDIÇÃO CIVIL no STF, agora vai?
Descrição: NA
Url :https://revistaforum.com.br/videos/bolsonaro-sofre-processo-de-interdicao-
civil-no-stf-agora-vai/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 22:51:40
Título: CPI do Genocídio: Lewandowski será relator dos dois pedidos de HCs em 
favor de Pazuello
Descrição: As solicitações são para que o ex-ministro da Saúde possa permanecer 
calado em seu depoimento na comissão, dia 19 de maio
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Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/cpi-do-genocidio-lewandowski-sera-
relator-dos-dois-pedidos-de-hcs-em-favor-de-pazuello/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 22:32:53
Título: Maia diz que Bolsonaro está “completamente desequilibrado” após 
Datafolha
Descrição: Durante viagem a Alagoas, o presidente atacou o senador Renan 
Calheiros, o ex-presidente Lula e mostrou estar preocupado com as eleições de 
2022
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maia-diz-que-bolsonaro-esta-
completamente-desequilibrado-apos-datafolha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 22:11:18
Título: Buscas pelo termo “Lula” e sobre como se filiar ao PT disparam no Google
após divulgação da pesquisa Datafolha
Descrição: As buscas pelos termos começaram a crescer entre às 18h e 19h, logo 
que veio à público a pesquisa eleitoral que mostra Lula liderando a corrida pelo
Palácio do Planalto com ampla vantagem
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/buscas-pelo-termo-lula-e-sobre-
como-se-filiar-ao-pt-disparam-no-google-apos-divulgacao-da-pesquisa-datafolha2/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 20:55:23
Título: Instituto Conhecimento Liberta (ICL), de Eduardo Moreira e Jessé Souza, 
dará bolsas para documentários
Descrição: Apoiado pelo ator e diretor Wagner Moura, projeto concederá bolsas de
R$ 50 mil para produtores deste segmento audiovisual
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/instituto-conhecimento-liberta-icl-de-
eduardo-moreira-e-jesse-souza-dara-bolsas-para-documentarios/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 20:19:52
Título: Brasil pode enfrentar terceira onda da Covid-19, “ainda mais grave”, 
alerta Fiocruz
Descrição: A análise consta no boletim divulgado pelo Observatório Covid-19 e 
concluiu que a incidência da doença se mantém em um nível elevado no país, o que
dá chance ao surgimento de novas variantes do coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/brasil-pode-enfrentar-terceira-
onda-da-covid-19-ainda-mais-grave-alerta-fiocruz/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 19:35:53
Título: Ataques de Israel a Gaza repercutem no mundo, Colômbia segue em 
convulsão – Por Ana Prestes
Descrição: Notas Internacionais: Os bombardeios promovidos pelas forças 
israelenses, que já deixaram quase cem civis mortos do lado palestino, geram 
repúdio entre as nações. Governo colombiano segue sem achar solução para as 
violentas manifestações no país
Url :https://revistaforum.com.br/rede/ataques-de-israel-a-gaza-repercutem-no-
mundo-colombia-segue-em-convulsao-por-ana-prestes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 19:27:16
Título: Lula recebeu Reginaldo Lopes e outros petistas para debater eleições em 
MG
Descrição: Reunião com ex-presidente serviu para debater os rumos do partido no 
estado e analisar conjunturas para o ano que vem
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-recebeu-reginaldo-lopes-e-outros-
petistas-para-debater-eleicoes-em-mg/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 18:17:10
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Título: Ir às ruas é questão de vida ou morte – Por Juca Ferreira
Descrição: A superação da conjuntura atual será produto de muitos processos, 
conflitos e realinhamentos na sociedade e, principalmente, da condução e da ação
política dos partidos e setores democráticos
Url :https://revistaforum.com.br/rede/ir-as-ruas-e-questao-de-vida-ou-morte-por-
juca-ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 17:56:54
Título: É hora de voltar às ruas – Por Juliano Medeiros
Descrição: Na Colômbia, o exemplo da população nas ruas, afirmando que o 
presidente é mais perigoso que o vírus, deu o sinal: é preciso agir
Url :https://revistaforum.com.br/rede/e-hora-de-voltar-as-ruas-por-juliano-
medeiros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 15:19:19
Título: China e Rússia pedem ação da ONU contra os ataques de Israel em Gaza
Descrição: O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em pronunciamento
na TV avisou que o seu governo vai intensificar os ataques contra os palestinos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/china-e-russia-pedem-acao-da-onu-
contra-os-ataques-de-israel-em-gaza/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 14:21:54
Título: Lula dispara no Datafolha, Bolsonaro destrói as universidades públicas
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia fala sobre as últimas pesquisas que 
mostram Lula disparado nas intenções de votos se as eleições fossem hoje, da 
destruição ambiental do governo Bolsonaro e a situação crítica das universidades
públicas.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/lula-dispara-no-datafolha-bolsonaro-
destroi-as-universidades-publicas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 14:17:56
Título: Secretário de Cultura Mário Frias é internado com suspeita de infarto
Descrição: Ele passou por um cateterismo no final de noite desta quarta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/secretario-de-cultura-mario-frias-e-
internado-com-suspeita-de-infarto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 14:14:16
Título: Primeira oferta de vacina foi feita em agosto com entrega em 2020, diz 
ex-presidente da Pfizer na CPI
Descrição: Governo Bolsonaro, no entanto, só fechou primeiro contrato de compra 
da vacina em 8 de março de 2021, após diversas propostas feitas pela Pfizer
Url :https://revistaforum.com.br/politica/primeira-oferta-de-vacina-foi-feita-
em-agosto-com-entrega-em-2020-diz-ex-presidente-da-pfizer-na-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 14:01:19
Título: Ministro da educação é condenado por homofobia
Descrição: Em entrevista para um jornal, Milton Ribeiro afirmou que o \
homossexualismo\ é oriundo de \famílias desajustadas\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ministro-da-educacao-e-condenado-por-
homofobia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 11:03:04
Título: Bolsonaro confirma presença em ato nacional de ruralistas para 
“autorizar” golpe
Descrição: Pelas redes sociais, Bolsonaro divulgou vídeo do presidente da 
Aprosoja, Antonio Galvan, que já havia reclamado em grupos de ruralistas da 
dificuldade em obter “soldados” para lutar pela agenda negacionista  do governo
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-confirma-presenca-
em-ato-nacional-de-ruralistas-para-autorizar-golpe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-13 00:37:38
Título: Boulos aparece em primeiro para o governo de SP em cenário com Haddad, 
Márcio França e Skaf, diz Atlas Político
Descrição: Em um cenário sem Boulos, quem lidera é Haddad
Url :https://revistaforum.com.br/politica/boulos-aparece-em-primeiro-para-o-
governo-de-sp-em-cenario-com-haddad-marcio-franca-e-skaf-diz-atlas-politico2/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-13 11:00:47
Título: Emails mostram que governo Trump ameaçou pesquisadores que questionaram 
fraude na Bolívia
Descrição: Mensagens enviadas aos analistas mostram a cumplicidade do governo 
Trump com uma investigação do governo golpista da Bolívia.The post Emails 
mostram que governo Trump ameaçou pesquisadores que questionaram fraude na 
Bolívia appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/05/13/emails-trump-pesquisadores-fraude-
bolivia/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-05-13 03:00:00
Título: A ilusão do “eu” das redes de comunicação digital produz um tipo de 
democracia aparente, mas sem uma visada democrática. Entrevista especial com 
Rosane Borges
Descrição:  
Diz-se, no dia a dia das redações, que à imprensa cabe “afligir os satisfeitos e
satisfazer os aflitos”. Ocorre, no entanto, que não são raros os casos em que a 
comunicação, em especial o jornali [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/609212-a-ilusao-do-eu-das-redes-de-comunicacao-
digital-produz-um-tipo-de-democracia-aparente-mas-sem-uma-visada-democratica-
entrevista-especial-com-rosane-borges
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-14 05:00:28
Título: 'Não descartamos uma quarta onda', diz novo secretário de Saúde do 
Estado do Rio
Descrição: RIO — Nomeado há dez dias como o quinto secretário estadual de Saúde 
do Rio durante a pandemia, o médico obstetra Alexandre Chieppe trabalha há 21 
anos na pasta. Agora como o “piloto deste avião\, ele coordenará a vacinação da 
Covid-19 num estado com 93 calendários diferentes — os implementados pelos 92 
municípios e o projeto estadual para a unificação dos cronogramas.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/nao-descartamos-uma-quarta-onda-diz-novo-
secretario-de-saude-do-estado-do-rio-25017022
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-14 05:00:50
Título: Vacina da Pfizer: a autópsia de um atraso de 216 dias
Descrição: Em seu depoimento à CPI da Covid no Senado, na quinta-feira, o 
gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, confirmou que não 
faltaram oportunidades para que o Brasil tivesse à disposição a vacina 
desenvolvida pela farmacêutica americana. Não por generosidade da empresa, mas 
por duas razões: o país é maior mercado do laboratório em toda a região e 
brasileiros participaram dos testes clínicos do imunizante, o que daria 
preferência em comparação com outros potenciais clientes. Por isso, o Brasil foi
o 6º país em todo o planeta a receber uma oferta para compra de doses da chamada
vacina de RNA mensageiro. Só em agosto de 2020, foram três ofertas, nos dias 14,
18 e 26 daquele mês. A empresa sempre oferecia opções que variavam entre 30 
milhões e 70 milhões de doses. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/vacina-da-pfizer-autopsia-de-um-atraso-de-
216-dias-1-25016681
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Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-14 06:29:22
Título: CNPq reduz em 60% a quantidade de bolsas para pesquisas no exterior
Descrição: Um dos principais financiadores da ciência brasileira, o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) vai oferecer apenas 
73 bolsas para pesquisa no exterior em 2021. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/cnpq-reduz-em-60-quantidade-de-bolsas-para-
pesquisas-no-exterior-25016440
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-14 08:05:47
Título: Covid: Médico pode ser processado se receitar tratamento ineficaz, 
alertam especialistas
Descrição: 'Kit covid' virou um dos principais assuntos da CPI no Senado, e 
notificações de reações adversas ligadas a esses remédios disparam na pandemia. 
Médico tem autonomia para tratar paciente, mas há limites.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57066093
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-13 20:26:14
Título: Covid-19: diretor do Butantan prevê vacinação lenta até setembro no 
Brasil
Descrição: Dimas Covas avalia que o mundo combateu mal o novo coronavírus, mesmo
sabendo como combater pandemias.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57095706
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-14 03:15:04
Título: Israel lança ofensiva terrestre e aérea em grande escala contra Gaza
Descrição: Após porta-voz informar que soldados entraram no território, Exército
nega que tropas terrestres estejam na ação. Artilharia e tanques se juntam aos 
bombardeios na maior escalada do conflito dos últimos sete anos
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-05-14/israel-lanca-ofensiva-
terrestre-e-aerea-em-grande-escala-contra-gaza.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-13 19:54:55
Título: “Não vai embora, vão me matar!”: a radiografia da operação que terminou 
em chacina no Jacarezinho
Descrição: EL PAÍS reconstrói com testemunhas o que aconteceu no massacre, o 
mais sangrento da história da cidade do Rio de Janeiro, que resultou na morte de
28 pessoas há uma semana
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-13/nao-vai-embora-vao-me-matar-a-
radiografia-da-operacao-que-terminou-em-chacina-no-jacarezinho.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-13 21:41:40
Título: Numa mochila ensanguentada no Jacarezinho, a aula de Brasil 
contemporâneo
Descrição: Passamos décadas vendendo ao mundo a ilusão de uma história e a 
mentira de uma imagem de que somos um país pacífico, generoso, diverso e 
acolhedor
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-13/numa-mochila-ensanguentada-no-
jacarezinho-a-aula-de-brasil-contemporaneo.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-13 00:00:00
Título: Em vez de trabalhar, Bolsonaro aposta no vandalismo político
Descrição: Jair Bolsonaro pagou caro pelo apoio do centrão, mas não conseguiu 
formar maioria na CPI da Covid para se defender. O governo levou um baile tão 
grande nas primeiras semanas de investigação que o presidente precisou despachar
o filho até a comissão para tumultuar o ambiente e chamar o relator Renan 
Calheiros (MDB) de \vagabundo\.Leia mais (05/13/2021 - 23h15)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2021/05/em-vez-de-trabalhar-bolsonaro-aposta-no-
vandalismo-politico.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-13 00:00:00
Título: Bolsonaro condecora Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Ibaneis Rocha com 
Ordem de Mérito Naval
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro concedeu a Ordem do Mérito Naval, no grau
de Grande Oficial, ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ao presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e ao governador do Distrito Federal, 
Ibaneis Rocha (MDB-DF)Leia mais (05/13/2021 - 10h22)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/05/bolsonaro-condecora-arthur-lira-rodrigo-pacheco-e-
ibaneis-rocha-com-ordem-de-merito-naval.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-13 00:00:00
Título: Bolsonaro nomeia ex-diretor da PF Rolando Alexandre de Souza para cargo 
na embaixada do Brasil em Washington
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro nomeou o ex-diretor-geral da Polícia 
Federal Rolando Alexandre de Souza para o cargo de adido da Polícia Federal na 
embaixada do Brasil em Washington.Leia mais (05/13/2021 - 10h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/05/bolsonaro-nomeia-ex-diretor-da-pf-rolando-alexandre-
de-souza-para-cargo-na-embaixada-do-brasil-em-washington.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-13 00:00:00
Título: Bolsonaro está derretendo e Ciro Gomes vai pegar esses votos, diz 
presidente do PDT sobre Datafolha
Descrição: A pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (12) mostra que 
Jair Bolsonaro está no início de uma tendência de queda de popularidade, e quem 
vai se beneficiar desse derretimento para 2022 é Ciro Gomes (CE), que então 
teria como adversário em um segundo turno o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT).Leia mais (05/13/2021 - 10h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/05/bolsonaro-esta-derretendo-e-ciro-gomes-vai-pegar-
esses-votos-diz-presidente-do-pdt-sobre-datafolha.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-13 23:13:00
Título: Comissão discute situação dos observatórios de cultura
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/759259-comissao-discute-situacao-dos-
observatorios-de-cultura/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-13 21:14:00
Título: Comissões fazem reunião conjunta para debater criação de Delegacias da 
Mulher
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/759137-comissoes-fazem-reuniao-conjunta-
para-debater-criacao-de-delegacias-da-mulher/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-13 21:13:00
Título: Especialistas apontam queimadas e desmatamentos crônicos na Caatinga
Descrição: Deputados e pesquisadores defenderam a aprovação da PEC que 
transforma a Caatinga e o Cerrado em patrimônios nacionais
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/759270-especialistas-apontam-queimadas-
e-desmatamentos-cronicos-na-caatinga/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-13 20:51:00
Título: Comissão debate aumento de casos de abusos contra crianças e 
adolescentes na pandemia
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/759228-comissao-debate-aumento-de-casos-
de-abusos-contra-criancas-e-adolescentes-na-pandemia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-14 02:30:30
Título: Ataques israelenses mataram 115 pessoas e feriram mais de 600, afirmam 
autoridades da Faixa de Gaza
Descrição: Número total de vítimas mortais e feridos no confronto entre as 
forças de Israel e grupos palestinos na Faixa de Gaza aumentou novamente, 
incluindo 11 mulheres e 27 crianças.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021051417517472-ataques-
israelenses-mataram-115-pessoas-e-feridam-mais-de-600-afirmam-autoridades-da-
faixa-de-gaza/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-14 00:51:59
Título: Advogados e acadêmicos sugerem afastamento de Bolsonaro por 
'incapacidade' e 'falta de empatia'
Descrição: Grupo de advogados e professores pediu ao Supremo Tribunal Federal 
para que Jair Bolsonaro seja submetido a exames para avaliar sua capacidade 
mental de exercer o cargo de presidente.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021051417517383-advogados-e-academicos-
sugerem-afastamento-de-bolsonaro-por-incapacidade-e-falta-de-empatia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-13 13:40:48
Título: Mourão critica regra que permite que Bolsonaro e ministros ganhem acima 
do teto: 'Não é ético'
Descrição: Segundo portaria publicada pelo Ministério da Economia, o presidente 
da República, Jair Bolsonaro, além de outros ministros, poderá receber 
vencimentos acima do teto constitucional, atualmente em R$ 39,2 mil.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021051317515492-mourao-critica-regra-
que-permite-que-bolsonaro-e-ministros-ganhem-acima-do-teto-nao-e-etico/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-13 13:22:25
Título: Colonial Pipeline pagou a hackers para recuperar seu oleoduto após 
ciberataque, diz mídia
Descrição: A empresa Colonial Pipeline teria pagado aos hackers para restaurar o
funcionamento de seu oleoduto após um ataque cibernético, segundo a mídia. O 
grupo de hackers DarkSide, provavelmente responsável pelo ciberataque, publicou 
uma lista de outras empresas cujos dados conseguiu roubar.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021051317515408-colonial-pipeline-
pagou-a-hackers-para-recuperar-seu-oleoduto-apos-ciberataque-diz-midia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-13 13:07:28
Título: Ministra colombiana renuncia após publicação de VÍDEO que 'denuncia' 
violência em manifestações
Descrição: A renúncia ocorre após a publicação de um vídeo, que Claudia Blum 
supostamente pediu para ser divulgado, mostrando uma visão tendenciosa dos 
protestos na Colômbia.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021051317515264-ministra-colombiana-
renuncia-apos-publicacao-de-video-que-denuncia-violencia-em-manifestacoes/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-13 06:48:11
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Título: Inteligência de Israel estaria enviando mensagens com ameaças a 
palestinos, diz relatório
Descrição: Nos últimos quatro dias, as forças israelenses utilizaram equipamento
especial contra palestinos dentro da mesquita Al-Aqsa por, pelo menos, três 
vezes.
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