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Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-14 16:41:08
Título: “Os negros mortos são números, eles não têm nome”: as vozes contra o 
racismo que mata no Brasil
Descrição: Ato de denúncia reúne milhares de manifestantes em São Paulo e outras
capitais uma semana depois do massacre no Jacarezinho, onde 28 pessoas foram 
assassinadas durante uma operação policial
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-14/os-negros-mortos-sao-numeros-
eles-nao-tem-nome-as-vozes-contra-o-racismo-que-mata-por-chacina-fome-ou-covid-
19-no-brasil.html

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-14 19:51:12
Título: Quando o Estado mata nossos filhos a Justiça não acontece, diz mãe de 
João Pedro, um ano após o crime
Descrição: Investigações estão paradas desde outubro do ano passado, e policiais
investigados seguem na ativa. \A impunidade está, sim, descarada\, afirma 
Rafaela, que fala sobre o desafio de seguir em frente sem respostas sobre o 
assassinato.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57121830

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-05-14
Título: Otto Alencar: “nunca pensei que alguém que não tivesse formação pudesse 
dar uma receita para 215 milhões de brasileiros”
Descrição: O senador comentou os depoimentos obtidos na CPI da Covid no Senado, 
que, segundo ele, mostram como Jair Bolsonaro, sem conhecimento médico algum, 
praticamente receitou a hidroxicloroquina para a população brasileira. “Não 
falta quem queira ser charlatão para ter notoriedade num momento desses com uma 
droga que pode dar problema”.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/otto-alencar-nunca-pensei-que-alguem-que-
nao-tivesse-formacao-pudesse-dar-uma-receita-para-215-milhoes-de-brasileiros

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 19:40:22
Título: “Spray nasal” de Israel: Governo gastou R$ 32 mil apenas em diárias de 
militares
Descrição: Informações obtidas pelo deputado Ivan Valente (PSOL) mostram que 
foram gastos mais de R$ 130 mil na viagem comandada por Ernesto Araújo que não 
trouxe nenhum retorno até o momento
Url :https://revistaforum.com.br/politica/spray-nasal-de-israel-governo-gastou-
r-32-mil-apenas-em-diarias-de-militares/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-14 14:44:56
Título: Sem acordo: Brasil não comprará spray nasal desenvolvido por Israel
Descrição: O Itamaraty admitiu que a viagem da comitiva brasileira à Israel não 
resultou em um acordo de aquisição do spray nasal contra a COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021051417521253-sem-acordo-brasil-nao-
comprara-spray-nasal-desenvolvido-por-israel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 19:49:33
Título: Grupo majoritário da CPI do Genocídio já tem provas de crime sanitário 
cometido por Bolsonaro
Descrição: “Vemos que o crime contra a saúde pública já está caracterizado”, diz
o senador Rogério Carvalho, próximo passo é atestar que o presidente também 
cometeu crime contra a vida
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Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/grupo-majoritario-da-cpi-do-
genocidio-ja-tem-provas-de-crime-sanitario-cometido-por-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-15 00:42:38
Título: 61% defendem CPI do Genocídio, diz pesquisa Atlas
Descrição: 56% acreditam que Jair Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade 
durante a pandemia de Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/politica/61-defendem-cpi-do-genocidio-diz-
pesquisa-atlas/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-14 14:59:05
Título: Últimas da Vacina: enquanto ritmo de vacinação cai 54%, Butantan 
suspende produção
Descrição: Dimas Covas, presidente do Instituto, e João Doria, governador de SP,
culpam Bolsonaro por tencionar relação com a China
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/14/ultimas-da-vacina-enquanto-
ritmo-de-vacinacao-cai-54-butantan-suspende-producao

Fonte: MST
Data: 2021-05-14
Título: Títulos de terras sem planejamento para as famílias no campo não é 
Reforma Agrária
Descrição: Movimentos de oposição protestam nesta sexta-feira em Mato Grosso do 
Sul, durante a visita de Bolsonaro, contra a paralisação da Reforma Agrária e 
política de morte no Brasil
Url : https://mst.org.br/2021/05/14/titulos-de-terras-sem-planejamento-para-a-
permanencia-das-familias-no-campo-nao-e-reforma-agraria/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-14 11:54:46
Título: Dados apontam para crise hídrica no Brasil, intensificada pelo 
desmatamento amazônico
Descrição: Cobertura da floresta amazônica é diretamente responsável pela 
formação de chuvas em outras regiões do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/14/dados-apontam-para-crise-
hidrica-no-brasil-intensificada-pelo-desmatamento-amazonico

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-05-14
Título: Bolsonaro aumenta o próprio salário, enquanto renda dos brasileiros só 
diminui
Descrição: Enquanto Bolsonaro reajusta o próprio salário e de aliados, em ate 
69%, BC projeta queda de 1,3% na renda média dos trabalhadores para este ano. 
Economista da Unicamp afirma que queda será muito maior.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/bolsonaro-aumenta-o-proprio-salario-
enquanto-renda-dos-brasileiros-so-diminui-5b14

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 13:22:42
Título: Bolsonaro mandou Guedes editar portaria para aumentar o próprio salário 
e de ministros militares
Descrição: Com a medida, Bolsonaro passa a receber um salário de R$ 41,6 mil. O 
vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB), que é general da reserva, terá um 
aumento de quase 64%, passando a receber R$ 63,5 mil.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-mandou-guedes-
editar-portaria-para-aumentar-o-proprio-salario-e-de-ministros-militares/
 
Fonte: Montedo
Data: 2021-05-14
Título: Técnicos da Economia: “Ministros militares são os mais gananciosos”
Descrição: A insatisfação é grande no Ministério da Economia, sobretudo, na 
Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Pessoal, de onde saiu a portaria 4.975, 
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de 29 de abril, que burlou a Constituição e criou o teto duplex para os salários
pagos pelo setor público. Técnicos da pasta dizem que a regra só foi mudada 
porque “os ministros militares são gananciosos”. No entender dos técnicos, não 
fosse a pressão dos ministros militares, o Palácio do Planalto não teria 
obrigado o ministro Paulo Guedes a passar por cima de suas convicções e 
desrespeitar o que diz a Constituição, que limita o teto salarial do setor 
público aos rendimentos recebidos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, 
de R$ 39.293,32.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/05/14/tecnicos-da-economia-ministros-
militares-sao-os-mais-gananciosos/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-14 08:53:58
Título: Após pressão da sociedade, UFRJ consegue desbloqueio de R$ 152 milhões 
do orçamento
Descrição: Recurso garante funcionamento da instituição somente até setembro, 
afirmou pró-reitor de Planejamento e Finanças
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/14/apos-pressao-da-sociedade-ufrj-
consegue-desbloqueio-de-r-152-milhoes-do-orcamento

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 21:20:36
Título: Juíza do Distrito Federal afasta policiais acusados de torturar Rodrigo 
Pilha
Descrição: “É um avanço, sinal de que as investigações estão andando. A família 
quer que eles sejam punidos e quer ver o Rodrigo em casa o mais rápido 
possível”, comentou Erico Grassi, irmão do ativista
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/juiza-do-distrito-federal-afasta-
policiais-acusados-de-torturar-rodrigo-pilha/

Fonte: OperaMundi
Data: 2021-05-14
Título: Para Celso Amorim, Bolsonaro destruiu a diplomacia brasileira
Descrição: Ex-chanceler do governo Lula considera que ex-presidente pode 
reconstruir política externa e recuperar papel global do país
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/69735/para-celso-amorim-
bolsonaro-destruiu-a-diplomacia-brasileira

Fonte: Poder360
Título: Israelenses mentiram sobre invasão a Gaza para expor militantes, diz 
jornal
Descrição: Usaram a imprensa como acessórioInformação divulgada oficialmente 
Depois, negada pelas Forças Armadas
Url :https://www.poder360.com.br/midia/israelenses-mentiram-sobre-invasao-a-
gaza-para-expor-militantes-diz-jornal/

Fonte: MintPress News, Estados Unidos
Título:Facebook e gigantes da mídia social admitem silenciar as vozes palestinas
online
Descrição: Empresas de mídia social, incluindo o Facebook, admitiram ao MintPress que as 
postagens pró-palestinas foram removidas, culpando \ bugs técnicos \ e \ filtros de spam.
Url :https://www.mintpressnews.com/facebook-social-media-giants-admit-silencing-
palestinian-voices/277110/

Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2021-05-14
Título: Colombia. A brutalidade policial não para na Capital
Descrição: Daniel Alejandro Zapata é a última pessoa cuja a morte se confirmo as
mãos do ESMAD. Heidy Sanchez, «FFallece Daniel Alejandro Zapata, joven que fue 
impactado en la cabeza por un artefacto que disparó el Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (ESMAD) en Banderas, Kennedy. ¡Que nadie más muera exigiendo sus 
derechos!».
Url : https://semanariovoz.com/en-la-capital-la-masacre-no-para/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 20:34:51
Título: Chacina no Jacarezinho e o racismo estrutural no Brasil
Descrição: [Retransmissão] Para discutir esta chacina e as demais que já 
ocorreram assim como o racismo estrutural que produz morte de negros e negras, o
Pauta Brasil recebe Lenin Pires e Maysa Carvalhal dos Reis Novais, com mediação 
de Wadih Damous. Lenin Pires é antropólogo e professor do Departamento de 
Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/chacina-no-jacarezinho-e-o-racismo-
estrutural-no-brasil/

Fonte: Poder360
Título: Igreja Universal sinaliza romper com Bolsonaro por causa de crise em 
Angola
Descrição: Religiosos apontam \omissão\Frente a deportação de pastoresDeputado 
promete obstruçãoRepublicanos não deve endossar
Url :https://www.poder360.com.br/governo/igreja-universal-sinaliza-romper-com-
bolsonaro-por-causa-de-crise-em-angola/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-14 21:32:41
Título: Lewandowski permite que Pazuello fique calado durante CPI da Covid
Descrição: Ex-ministro da Saúde busca não sair preso de reunião por conta de um 
possível falso testemunho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/14/lewandowski-permite-que-
pazuello-fique-calado-durante-cpi-da-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-14 20:16:07
Título: Bruno Covas apresenta piora e quadro é considerado irreversível, diz 
boletim médico
Descrição: Prefeito de São Paulo está sendo tratado no Hospital Sírio Libanês 
desde o dia 3 de maio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/14/bruno-covas-apresenta-piora-e-
quadro-e-considerado-irreversivel-diz-boletim-medico

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-14 12:23:52
Título: RJ: Benny Briolly, primeira vereadora trans de Niterói, sai do país após
ameaças 
Descrição: O Brasil de Fato conversou com a parlamentar logo após o resultado 
das eleições, em novembro do ano passado, releia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/14/rj-benny-briolly-primeira-
vereadora-trans-de-niteroi-sai-do-pais-apos-ameacas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-14 19:07:53
Título: Atos do 13 de maio reacendem debate na esquerda sobre manifestações na 
pandemia
Descrição: Movimentos divergem sobre condições sanitárias e ato \laboratório\ é 
marcado para dia 26 de maio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/14/atos-do-13-de-maio-reacendem-
debate-na-esquerda-sobre-manifestacoes-na-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-14 15:59:22
Título: Plataforma \Bolsoflix\ reúne conteúdos “anti-Bolsonaro\ e mentiras do 
presidente
Descrição: Ferramenta agrupa vídeos do presidente em situações que 
comprovadamente estava mentindo sobre temas nacionais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/14/plataforma-bolsoflix-reune-
conteudos-anti-bolsonaro-e-mentiras-do-presidente
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-14 15:20:03
Título: Em Salvador, protesto no 13 de Maio destaca \bala na carne\ oferecida ao
povo negro
Descrição: No aniversário de 133 anos da abolição, mobilização nacional defende 
direito à vida para população, com vacina, sem bala
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/14/em-salvador-protesto-no-13-de-
maio-destaca-bala-na-carne-oferecida-ao-povo-negro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-14 14:59:05
Título: Últimas da Vacina: enquanto ritmo de vacinação cai 54%, Butantan 
suspende produção
Descrição: Dimas Covas, presidente do Instituto, e João Doria, governador de SP,
culpam Bolsonaro por tencionar relação com a China
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/14/ultimas-da-vacina-enquanto-
ritmo-de-vacinacao-cai-54-butantan-suspende-producao

Fonte: Xinhua
Título: Ciudad brasileña de Serrana, centro de ensayo de inoculación masiva con 
vacuna china CoronaVac
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/13/c_139943968.htm 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-14 12:04:08
Título: Correção do FGTS: atraso do STF abre \novo prazo\ para tentar ajuste no 
benefício  
Descrição: Ação no STF questiona desatualização do Fundo em relação à inflação. 
Se ministros acatarem, valores podem subir
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/14/com-atraso-do-stf-trabalhador-
ganha-novo-prazo-para-pedir-correcao-do-fgts
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-14 11:26:19
Título: Colômbia: Repressão policial contra protestos populares interrompe jogo 
de futebol
Descrição: Partida entre América de Cali e Atlético-MG, disputada na cidade de 
Barranquilla, foi paralisada quatro vezes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/14/colombia-repressao-policial-
contra-protestos-populares-interrompe-jogo-de-futebol
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-14 11:19:58
Título: CNE da Venezuela convoca eleições regionais e municipais para 21 de 
novembro
Descrição: Campanhas eleitorais podem ser realizadas entre 28 de outubro e 18 de
novembro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/14/cne-da-venezuela-convoca-
eleicoes-regionais-e-municipais-para-21-de-novembro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-14 10:16:08
Título: Morre Jorge Picciani, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro
Descrição: O político, de 66 anos, estava internado desde o dia 8 de abril para 
tratar um câncer na bexiga e não resistiu
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/14/morre-jorge-picciani-ex-
presidente-da-assembleia-legislativa-do-rio-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-14 09:43:58
Título: Mães lactantes fazem ‘mamaço virtual’ pela vacinação contra covid-19
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Descrição: Pesquisas comprovam que os anticorpos da mãe vacinada são 
transmitidos ao bebê através do leite materno
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/14/maes-lactantes-fazem-mamaco-
virtual-pela-vacinacao-contra-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-14 09:20:57
Título: \Gasolina a preço justo\: petroleiros distribuem cupons de desconto em 
Canoas (RS)
Descrição: Atividade acontece nesta sexta-feira (14), onde será distribuído 
cupom de desconto de R$ 2,00 por litro de gasolina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/14/gasolina-a-preco-justo-
petroleiros-distribuem-cupons-de-desconto-em-canoas-rs
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-14 09:05:52
Título: São Leopoldo (RS) anuncia vacinação de professores e demais 
trabalhadores da educação
Descrição: Vacinação seguirá prioridades estipuladas no Programa Nacional de 
Imunizações elaborado pelo Ministério da Saúde
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/14/sao-leopoldo-rs-anuncia-
vacinacao-de-professores-e-demais-trabalhadores-da-educacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-14 08:30:05
Título: Mulheres indígenas chegam na reta final da caminhada de 2.000 km pela 
Argentina
Descrição: Buscam impulsionar projeto de lei para categorizar o crime de 
terricídio enquanto megamineração avança de norte a sul
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/14/mulheres-indigenas-chegam-na-
reta-final-da-caminhada-de-2-000-km-pela-argentina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-14 07:00:04
Título: \Isso não é uma guerra\: olhares palestinos sobre ataques em Burin, Gaza
e Jerusalém
Descrição: Há exatos 73 anos, criação do Estado de Israel dava início a um 
processo de “limpeza étnica” que prossegue até hoje
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/14/isso-nao-e-uma-guerra-olhares-
palestinos-sobre-ataques-em-burin-gaza-e-jerusalem
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-14 16:54:49
Título: Jair Bolsonaro é ‘incapacitado mental’ para governar o País? Juristas 
foram ao STF para provar que sim
Descrição: Grupo de juristas e respeitabilíssimos acadêmicos- Renato Janine 
Ribeiro, Roberto Romano, Alberto Toron, Pedro Dallari e José Geraldo de Sousa Jr
pediram ao Supremo Tribunal 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/jair-bolsonaro-e-incapacitado-
mental-para-governar-o-pais-juristas-foram-ao-stf-para-provar-que-sim/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-14 14:51:37
Título: França proíbe manifestação pró-palestina e acirra debate sobre conflito 
israelo-palestino
Descrição: O conflito no Oriente Médio reverbera com força na França, 
principalmente depois da interdição de uma manifestação pró-palestina em Paris. 
A crise israelo-palestina inflama a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/franca-proibe-manifestacao-pro-
palestina-e-acirra-debate-sobre-conflito-israelo-palestino/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-14 12:47:43
Título: Estadão diz que tem medo de 2º turno entre Lula e Bolsonaro
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Descrição: Depois de fazer a difícil escolha por Jair Bolsonaro, em 2018, agora 
o Estadão diz que tem medo do monstro que criou. Em editorial deste 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/estadao-diz-que-tem-medo-de-2o-
turno-entre-lula-e-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-15 00:16:17
Título: Gilmar Mendes será relator da ação que pede afastamento de Bolsonaro por
“insanidade”
Descrição: O objetivo de advogados, intelectuais e acadêmicos é que o STF 
determine a interdição do presidente: “incapacidade de entender o que é certo ou
errado”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/gilmar-mendes-sera-relator-da-acao-que-
pede-afastamento-de-bolsonaro-por-insanidade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 23:17:25
Título: Lula se solidariza com Gil do Vigor após ataque homofóbico de 
conselheiro do Sport Recife
Descrição: “Minha solidariedade ao companheiro Gil Nogueira e que seu trabalho 
em favor da Educação possa alcançar esse conselheiro”, postou o ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/lula-se-solidariza-com-gil-do-vigor-apos-
ataque-homofobico-de-conselheiro-do-sport-recife/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 22:31:54
Título: A pedido do MP, TCU deve investigar uso de dinheiro público na defesa de
Pazuello
Descrição: As estratégias de defesa do ex-ministro da Saúde têm sido articuladas
dentro do Palácio do Planalto e com atuação direta do ministro da Advocacia-
Geral da União, André Mendonça
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/a-pedido-do-mp-tcu-deve-investigar-
uso-de-dinheiro-publico-na-defesa-de-pazuello/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 21:46:58
Título: Chile realiza eleição constituinte que pode enterrar de vez herança de 
Pinochet
Descrição: \Visto que os direitos sociais e os novos direitos têm muita adesão e
estão no centro do debate, será possível desmontar alguns aspectos muito fortes 
do neoliberalismo chileno\, aposta a cientista política Talita Tanscheit
Url :https://revistaforum.com.br/global/chile-realiza-eleicao-constituinte-que-
pode-enterrar-de-vez-heranca-de-pinochet/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 21:04:31
Título: Maia detona ACM Neto no Instagram: “Este baixinho não tem caráter”
Descrição: Traído pelo DEM, o ex-presidente da Câmara deve migrar para o PSD
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maia-detona-acm-neto-no-instagram-
este-baixinho-nao-tem-carater/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 19:56:09
Título: Preso morre, é enterrado como indigente e família só descobre uma semana
depois
Descrição: Mãe diz que o filho estava preso há nove meses. Ela só descobriu sua 
morte por acaso
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/preso-morre-e-enterrado-como-indigente-
e-familia-so-descobre-uma-semana-depois/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 19:26:01
Título: Eduardo Bolsonaro, creiam, chama Pazuello de covarde, vejam vídeo
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Descrição: Na época do governo Dilma Rousseff, durante CPI da FUNAI e INCRA, em 
2016, o então deputado federal Eduardo Bolsonaro, sentado ao lado do papai, 
chama Aristides Santos, então secretário da CONTAG, de covarde por se negar a 
responder perguntas, respaldado por um habeas corpus preventivo. O mesmo 
artifício que será usado pelo general Pazuello [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/eduardo-bolsonaro-creiam-chama-pazuello-
de-covarde-vejam-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 19:01:03
Título: Mulher fala de pai que morreu e Bolsonaro faz piada, veja vídeo
Descrição: O diálogo é estarrecedor, pra dizer o mínimo
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/mulher-fala-de-pai-que-morreu-e-
bolsonaro-faz-piada-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 17:59:10
Título: Censo 2021: STF determina que governo Bolsonaro realize o estudo
Descrição: Entre os ministros, o único voto contrário a realização do Censo foi 
Kassio Nunes Marques, indicação do presidente Bolsonaro, levantamento deve ser 
realizado em 2022
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/censo-2021-stf-determina-que-governo-
bolsonaro-realize-o-estudo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 17:53:47
Título: Precisamos Palestinar – Por Fátima Ali e Misiara Oliveira
Descrição: O povo palestino, apoiado por aqueles que acreditam em justiça e paz,
segue resistindo, apesar do número incontável de mortes, e de vítimas que 
carregam mutilações ou sequelas, fruto dos horrores impetrados pela ocupação
Url :https://revistaforum.com.br/debates/precisamos-palestinar-por-fatima-ali-e-
misiara-oliveira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 17:17:01
Título: Papo-Cabeça com as diretoras do documentário Alvorada, Anna Muylaert e 
Lô Politi
Descrição: Nos 5 anos do golpe, Cynara Menezes conversa com as diretoras do 
documentário Alvorada, Anna Muylaert e Lô Politi, que retrata os bastidores da 
presidenta Dilma no palácio durante seu afastamento. 
Url :https://revistaforum.com.br/videos/papo-cabeca-com-as-diretoras-do-
documentario-alvorada-anna-muylaert-e-lo-politi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 16:56:51
Título: Morre o artista plástico Carlito Carvalhosa, após oito anos de luta 
contra o câncer
Descrição: Ele foi um dos mais renomados artistas contemporâneos brasileiros, 
tendo conquistado curadores e colecionadores internacionais com sua obra
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/morre-o-artista-plastico-carlito-
carvalhosa-apos-oito-anos-de-luta-contra-o-cancer/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 16:45:26
Título: Laerte vai entregar doação de processo de Reinaldo Azevedo no domingo
Descrição: O valor de R$ 100 mil será entregue para a Associação Mães Pela 
Diversidade em evento público onde será discutido o papel da Justiça contra a 
LGBTfobia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/laerte-vai-entregar-doacao-de-
processo-de-reinaldo-azevedo-no-domingo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 16:21:44
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Título: Bolsonaristas querem voto auditável porque sabem que já perderam a 
eleição de 2022, diz Sérgio Amadeu
Descrição: Foi instalada nesta quinta-feira a comissão especial para analisar a 
PEC do voto impresso, de autoria da deputada Bia Kicis (PSL-DF)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaristas-querem-voto-auditavel-
porque-sabem-que-ja-perderam-a-eleicao-de-2022-diz-sergio-amadeu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 15:12:00
Título: Nova secretária de Queiroga no combate à Covid-19 já atacou ivermectina:
‘mal funciona para piolho’
Descrição: Infectologista Luana Araújo diz que medicamento é fruto da \
arrogância brasileira” e que \todos os estudos sérios\ já demonstram a 
ineficácia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nova-secretara-de-queiroga-no-combate-
a-covid-19-ja-atacou-ivermectina-mal-funciona-para-piolho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 15:06:39
Título: Em vídeo, Zé Gotinha dança em Brasília e cospe na cara de Bolsonaro
Descrição: O filme encerra com a frase: “O governo Bolsonaro recusou 11 vezes 
ofertas para compra de vacina  para Covid-19”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/em-video-ze-gotinha-danca-em-
brasilia-e-cospe-na-cara-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 14:37:30
Título: Mourão diz que Pazuello é réu e, portanto, “tem direito ao silêncio”
Descrição: “O Pazuello já é investigado no inquérito que a Polícia Federal está 
tocando, em relação ao caso de Manaus”, disse o vice-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mourao-diz-que-pazuello-e-reu-e-
portanto-tem-direito-ao-silencio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 14:13:19
Título: Lula: “Estou pronto para ser candidato”, veja vídeo
Descrição: Em entrevista para a rede americana PBS, o ex-presidente afirmou 
que \Bolsonaro não se importa com a vida do povo\ e que isolou o Brasil do resto
do mundo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-estou-pronto-para-ser-candidato-
veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-14 13:33:22
Título: Governador do DF coloca R$ 7 milhões do seu “orçamento paralelo” no 
Piauí, onde tem terras
Descrição: Ibaneis Rocha, um dos poucos governadores aliados de Bolsonaro, 
mandou recursos para municípios a mais de 800 quilômetros de Brasília, onde 
possui parentes e fazendas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governador-do-df-coloca-r-7-milhoes-
do-seu-orcamento-paralelo-no-piaui-onde-tem-terras/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-05-14 03:00:00
Título: Muito além da balada: a necessidade de trabalho e atenção aos mais 
velhos também transforma jovens em vítimas da pandemia. Entrevista especial com 
Helena Wendel Abramo
Descrição: Apesar de os dados epidemiológicos apontarem um aumento de casos de 
Covid-19 entre [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/609238-muito-alem-da-balada-a-necessidade-de-
trabalho-e-atencao-aos-mais-velhos-tambem-transforma-jovens-em-vitimas-da-
pandemia-entrevista-especial-com-helena-wendel-abramo
 
Fonte: OGlobo
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Data: 2021-05-15 06:00:03
Título: Com estrutura de eleição, cidade do interior de SP fará vacinação em 
massa com AstraZeneca neste domingo
Descrição: SÃO PAULO — Neste domingo, os moradores de Botucatu, cidade do 
interior de São Paulo, sairão às ruas com seus títulos eleitorais, mesmo que não
haja eleição nenhuma. O documento será tirado da gaveta fora de hora para 
comprovar residência no município, que fica a 240 km da capital paulista, e, 
assim, receber uma vacina contra Covid-19. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/com-estrutura-de-eleicao-cidade-
do-interior-de-sp-fara-vacinacao-em-massa-com-astrazeneca-neste-domingo-25018861
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-15 06:31:08
Título: 'As pastagens acabaram': seca histórica destrói produção em cidade 
brasileira mais atingida
Descrição: A paisagem tomada pelo verde de outrora transformou-se em plantações 
esparsas e pastagens arrasadas. A safra de milho soçobrou. Sem chuva por mais de
dois meses, o cenário no município paranaense Munhoz de Melllo, de apenas 4 mil 
habitantes, preocupa produtores rurais. A cidade é a mais afetada do Brasil por 
uma seca histórica que assola sobretudo o centro-sul do país.Munhoz de Mello é o
único em situação de seca excepcional, pior classificação possível segundo 
boletim divulgado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 
Naturais (Cemaden), órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI). Outros 347 municípios brasileiros enfrentam uma seca extrema, 
com destaque para áreas do Mato Grosso do Sul, noroeste de São Paulo, sul de 
Goiás e Paraná, conforme o mesmo levantamento.
Url :https://epoca.globo.com/brasil/as-pastagens-acabaram-seca-historica-
destroi-producao-em-cidade-brasileira-mais-atingida-25017186
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-15 06:08:59
Título: CNPq paga 13% das bolsas aprovadas e entidades temem por 'fuga de 
cérebros' do Brasil
Descrição: Um total de 2.684 pesquisadores que tiveram seus projetos de 
doutorado e pós-doutorado aprovados vão ficar sem financiamento em 2021, no 
Brasil. Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) mostram que apesar do órgão ter avaliado com mérito 3.080 
propostas de estudos, mais de 87% foram descartadas. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/cnpq-paga-13-das-bolsas-aprovadas-entidades-
temem-por-fuga-de-cerebros-do-brasil-25017824
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-14 00:00:00
Título: Alckmin avisa a aliados que deixará o PSDB
Descrição: O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin anunciou a pessoas 
próximas que deve sair do PSDB.Leia mais (05/14/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/05/alckmin-avisa-a-aliados-que-deixara-o-
psdb.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-14 00:00:00
Título: 'Um minutinho de mulher', diz Bolsonaro a apoiadora que quis mostrar 
vídeo
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro respondeu a uma apoiadora que não 
conseguiria viajar depois de ela pedir \um minutinho\ para mostrar um vídeo do 
pai que havia morrido. \Um minutinho, um minutinho de mulher eu não viajo 
amanhã\, afirmou o presidente nesta sexta-feira (14).Leia mais (05/14/2021 - 
18h50)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/05/um-minutinho-de-mulher-diz-bolsonaro-a-apoiadora-que-quis-
mostrar-video.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-14 00:00:00
Título: Juristas querem avaliar se Bolsonaro revela transtorno de personalidade
Descrição: Merece leitura atenta o pedido em que juristas e professores de 
Direito e Ética requerem ao Supremo Tribunal Federal -em ação civil originária- 
a realização de perícia médica acurada para verificar possível anormalidade de 
personalidade do presidente Jair Bolsonaro. O relator é o ministro Gilmar 
Mendes. (*) \Uma pessoa que pensa que a morte e [...]Leia mais (05/14/2021 - 
18h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfo
lha.uol.com.br/?p=49616
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-14 00:00:00
Título: PGR diz que Sérgio Cabral 'age de má-fé' em delação que cita Toffoli
Descrição: A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) nesta sexta (14) um ofício em que reitera seu entendimento 
contrário à homologação de delação feita pelo ex-governador do Rio Sérgio 
Cabral.
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/05/pgr-diz-que-sergio-cabral-age-de-ma-fe-em-
delacao.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-15 01:05:00
Título: Projeto prevê multa por atos contra as mulheres em eventos esportivos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/756916-projeto-preve-multa-por-atos-
contra-as-mulheres-em-eventos-esportivos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-14 21:27:00
Título: Audiência vai debater direitos das comunidades quilombolas
Descrição: Comissão avaliará recomendações recebidas pelo Brasil no âmbito da 
RevisãoPeriódica Universal da ONU
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/759632-audiencia-vai-debater-direitos-
das-comunidades-quilombolas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-14 21:16:00
Título: Comissão debate conectividade e inovação no meio rural
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/759627-comissao-debate-conectividade-e-
inovacao-no-meio-rural/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-15 00:00:43
Título: Brasil poderia vacinar 4 vezes mais rápido que o ritmo atual, diz 
fundador da Anvisa
Descrição: Em entrevista à Sputnik Brasil, o médico sanitarista Gonzalo Vecina 
Neto aponta as falhas do governo federal na aquisição de vacinas contra a COVID-
19, mas acredita que, em um cenário otimista, seja possível concluir a 
imunização antes do fim do ano.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021051517522322-brasil-poderia-vacinar-
4-vezes-mais-rapido-que-o-ritmo-atual-diz-fundador-da-anvisa/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-14 22:16:33
Título: Unicef : 34 crianças palestinas e 2 israelenses morrem nos conflitos na 
região nos últimos 4 dias
Descrição: Trinta e quatro crianças na Faixa de Gaza e duas em Israel foram 
mortas em confrontos recentes na região, disse à Sputnik a chefe de comunicação 
regional do Unicef para o Oriente Médio e o Norte da África, Juliette Touma.
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Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021051417522316-unicef--
34-criancas-palestinas-e-2-israelenses-morrem-nos-conflitos-na-regiao-nos-
ultimos-4-dias/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-14 17:53:22
Título: 'Não foi uma decisão política', diz especialista após China preterir 
milho do Brasil
Descrição: Com a chegada do clima seco ao Brasil, o que representa para os 
produtores rurais brasileiros a preferência da China pelos EUA? Para o 
presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), há oportunidades 
nesta história que o agronegócio pode aproveitar.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021051417521920-nao-foi-uma-decisao-
politica-diz-especialista-apos-china-preterir-milho-do-brasil/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-14 08:28:48
Título: Putin: Rússia reagirá de maneira devida às ameaças perto de suas 
fronteiras
Descrição: Durante reunião com membros do Conselho de Segurança da Rússia nesta 
sexta-feira (14), o presidente da Rússia pediu que lhe fosse reportado sobre o 
agravamento do conflito israelo-palestino, que toca diretamente os interesses de
segurança russos.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2021051417519090-putin-russia-reagira-de-
maneira-devida-as-ameacas-perto-de-suas-fronteiras/
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