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Fonte: Al Jazeera 
Título: Dezenas de ataques aéreos israelenses atingem a Faixa de Gaza.
Descrição: Quase 200 palestinos mortos, incluindo 58 crianças, na Faixa de Gaza,
enquanto o bombardeio israelense entra na segunda semana.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/5/17/israel-launches-heavier-raids-in-
second-week-of-gaza-bombing

Fonte: Xinhua - China
Título: Políticos e intelectuais brasileiros defendem aprofundamento das 
relações Brasil-China
Descrição: Em encontro online, organizado pelo Instituto Tricontinental de 
Pesquisas Sociais, e que visa buscar a diplomacia independente, personalidades 
como a ex-presidente Dilma Roussefff (2011-2016) e o ex-chanceler Celso Amorim 
(2002-2010), além de especialistas em relações internacionais, reafirmaram a 
expectativa brasileira de ampliar os laços econômicos e políticos entre os dois 
países. O economista Elias Jabbour, professor da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ) também participou do debate; Monica Bruckmann; Professora de 
Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ; e João 
Pedro Stédile, da coordenação nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST). O Instituto Tricontinental de Pesquisas Sociais é uma instituição 
internacional, promovida pelos movimentos da Ásia , África e América Latina, e 
dedicado a estimular o debate intelectual a serviço das aspirações populares.
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/17/c_139950337.htm 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-16
Título: Neta de Leocádia Prestes repudia a adoção do modelo cívico-militar na 
educação
Descrição: A Escola Municipal de Ensino Fundamental Leocádia Felizardo Prestes, 
que fica na Cohab Cavalhada, zona Sul da Capital, foi centro de uma polêmica na 
semana que passou. Prefeito de Porto Alegre e deputado estadual Tenente-Coronel 
Zucco indicam escola sem a adesão do conselho escolar…. Anita Leocádia Prestes, 
ao lado da foto de sua mãe Olga Benário, lembra que sua avó era professora e 
antimilitarista e educou os filhos assim também. …. Em uma nota de 
esclarecimento divulgada na sexta-feira (14), a diretoria da instituição 
informou que nunca aderiu à proposta. O diretor da escola, Aldemir do 
Nascimento, disse que recebeu um formulário da Secretaria Municipal de Educação 
e preencheu. “Minha intenção era oferecer à comunidade escolar a possibilidade 
de avaliar, entender a proposta e decidir. Não decido nada sem o conselho 
escolar, por isso manifestei interesse em conhecer as diretrizes.”  As escolas 
devem atender acima de 400 alunos, do 1º ao 9º ano de ensino fundamental, nos 
turnos da manhã e tarde. Critérios nos quais a EMEF não se enquadra, já que 
atende a Educação Infantil e EJA.
Url : https://www.brasildefators.com.br/2021/05/16/neta-de-leocadia-prestes-
repudia-a-adocao-do-modelo-civico-militar-na-escola

Fonte:  Consortium news
Título: O casamento do Big Ag com o Big Data
Descrição: O Fórum Econômico Mundial de Davos (WEF) a muito elogiada "Quarta 
Revolução Industrial" (IR4.0), promovendo a digitalização, está transformando os
sistemas alimentares, acelerando a concentração nas mãos das empresas. Novos 
aplicativos permitem um melhor rastreamento nas cadeias de abastecimento, 
enquanto a “agricultura de precisão” agora inclui o uso de drones para 
pulverizar pesticidas em safras específicas, reduzindo os insumos e, 
potencialmente, os custos agrícolas. A agricultura agora perde apenas para os 
militares no uso de drones. Gigantes digitais estão trabalhando com outras TNCs 
para estender a habilitação da infraestrutura de “computação em nuvem”. 
Espalhando-se tão rapidamente quanto a infraestrutura permite, as novas 
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tecnologias ‘ag digitais’ têm substituído a mão de obra agrícola. Enquanto isso,
os dados de alimentos se tornaram mais valiosos comercialmente, por exemplo, 
para atender à demanda do consumidor. Os lucros da Big Ag também aumentaram com 
a criação de "novas necessidades". Big data já está sendo usado para manipular 
as preferências do consumidor.
Url : https://consortiumnews.com/2021/05/14/big-ags-wedding-to-big-data/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Kerry: crise climática, a voz do Papa mais importante do que nunca
Descrição: Depois da audiência com Francisco no Vaticano, nesta entrevista ao 
Vatican News, o enviado especial do presidente dos Estados Unidos para o clima 
fala sobre os desafios da humanidade diante das atuais emergências climáticas.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-05/papa-francisco-john-kerry-
audiencia-mudancas-climaticas.html

Fonte: Poder360
Título: Lula e Bolsonaro publicam mensagens quase iguais sobre Bruno Covas
Descrição: Lula postou mensagem primeiro Bolsonaro, quase 5 horas depois
Url :https://www.poder360.com.br/governo/lula-e-bolsonaro-publicam-mensagens-
quase-iguais-sobre-bruno-covas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-16 10:39:26
Título: Bolsonaro não tem capacidade de liderar o país para 58% dos brasileiros,
diz Datafolha
Descrição: O resultado vem a público em meio às críticas pela lentidão na 
vacinação contra a Covid-19, o descontrole da pandemia e a deterioração da 
economia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-nao-tem-capacidade-de-
liderar-o-pais-para-58-dos-brasileiros-diz-datafolha/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-16 18:20:37
Título: Brasil ultrapassa oficialmente 435 mil vítimas da covid-19
Descrição: Média móvel está em queda, com menos de 2 mil mortes por dia, no 
entanto, o número de novos casos segue em alta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/16/brasil-ultrapassa-oficialmente-
435-mil-vitimas-da-covid-19

Fonte: Montedo
Data: 2021-05-16
Título: Presidente do STM, general demonstra desconhecer Constituição e gera 
constrangimento no CNJ
Descrição: Fux explica a general que militares no CNJ só com mudança na 
Constituição. Ministro teve que dar um banho de água fria em presidente do STM 
que queria militares no órgão.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/05/16/presidente-do-stm-general-demonstra-
desconhecer-constituicao-e-gera-constrangimento-no-cnj/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-16 10:25:14
Título: Morre Eva Wilma, aos 87 anos. O Brasil perde uma de suas maiores atrizes
Descrição: A atriz, que fez dezenas de novelas e centenas de peças teatrais, 
trabalhou até abril do ano passado, quando apresentou o show “Casos e Canções”, 
transmitido online
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/morre-eva-wilma-aos-87-anos-o-brasil-
perde-uma-de-suas-maiores-atrizes/ 

Fonte: Opera Mundi
Data: 2021-05-16
Título: Eleições no Chile: Com mais de 80% apurados, independentes e oposição 
são maioria; direita sai enfraquecida
Descrição: Apuração indica expressiva votação de candidatos independentes e da 
lista de esquerda; direita sofre derrota e não alcança um terço na Assembleia
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Url : https://operamundi.uol.com.br/constituinte-no-chile/69755/eleicoes-no-
chile-com-mais-de-80-apurados-independentes-e-oposicao-sao-maioria-direita-sai-
enfraquecida

Fonte: The Guardian
Data: 2021-05-16 16:36:38
Título: Joe Biden sente uma mudança política de base à medida que o conflito 
Israel-Gaza se intensifica
Descrição: Análise: O presidente dos Estados Unidos pode se encontrar cada vez 
mais isolado em sua defesa resoluta de Israel. Em sua defesa ferrenha de Israel,
Joe Biden segue um curso estabelecido há décadas como um jovem senador e, até 
agora, não cedeu terreno sobre a questão aos progressistas ala de seu partido ou
muitos judeus democratas pedindo uma linha mais dura contra Benjamin Netanyahu. 
Biden até mesmo se preparou para enfrentar o isolamento no conselho de segurança
da ONU, ao custo potencial de sua própria credibilidade no multilateralismo e 
nos direitos humanos. Mas analistas dizem que, à medida que o número de mortos 
aumenta sem nenhum sinal de cessar-fogo, as pressões domésticas e internacionais
sobre o presidente podem se tornar impossíveis de ignorar. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/us-news/2021/may/16/joe-biden-feels-political-
ground-shift-as-israel-gaza-conflict-rages-on

Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2021-05-16
Título: Desemprego, pobreza e protesto social
Descrição: A pesquisa publicada por Dane nas últimas semanas mostra que há 21 
milhões de colombianos vivendo na pobreza e 7,5 milhões em extrema pobreza. Ou 
seja, 28,5 milhões de colombianos (mais da metade da população do país) vivem 
com rendimentos tão precários que não têm acesso a uma vida bastante digna, é a 
negação dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais dessas famílias
colombianas .
Url : https://semanariovoz.com/desempleo-pobreza-y-protesta-social/

Fonte: Montedo
Data: 2021-05-15
Título: 95 militares da reserva que estão no governo receberão supersalários
Descrição: As críticas contra a portaria só aumentam, com o Congresso podendo 
enterrar a proposta de reforma administrativa em represália ao que chamam de 
privilégio para poucos. O Ministério da Economia, que baixou a portaria por 
determinação do Palácio do Planalto, alega que há argumentos jurídicos para a 
adoção do teto duplex. Até a edição da portaria, prevalecia, no ministério 
comandado por Paulo Guedes, o que diz a Constituição: nenhum servidor público 
pode ganhar mais do que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
Url : https://www.montedo.com.br/2021/05/15/95-militares-da-reserva-que-estao-
no-governo-receberao-supersalarios/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-17 04:30:45
Título: Ministério da Saúde pagou por manual para ‘tratamento precoce’
Descrição: BRASÍLIA — O Ministério da Saúde encomendou, em novembro do ano 
passado, à Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) a produção de um manual 
para o suposto “tratamento precoce” contra a Covid-19. Por indicação da pasta, o
escolhido para fazer o manual foi o médico Ricardo Zimerman, conhecido nas redes
sociais por ser a favor do uso de medicamentos sem eficácia contra a Covid-19. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/ministerio-da-saude-pagou-por-manual-para-
tratamento-precoce-25020919

Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-17 04:40:10
Título: Cadastro Ambiental Rural tem 56% mais registros irregulares do que há 
dois anos
Descrição: RIO — Entre 2018 e 2020, a área dentro de terras indígenas, parques e
estações ecológicas com registros irregulares no Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
aumentou 56%, segundo levantamento inédito do Instituto Socioambiental (ISA). O 
número, que reflete a extensão do problema da grilagem na Amazônia, inclui 
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referência a terras nas quais criminosos desmatam até 50 hectares de floresta e 
vendem a terceiros — estes, desavisados de que o território é protegido por lei.
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/meio-ambiente/cadastro-ambiental-rural-
tem-56-mais-registros-irregulares-do-que-ha-dois-anos-1-25020951

Fonte: MST
Título: MST ultrapassa 200 toneladas de alimentos doados em Alagoas durante a 
Pandemia
Descrição: As ações de solidariedade do Movimento foram realizadas em todas as 
regiões do estado 
Url : https://mst.org.br/2021/05/14/mst-ultrapassa-200-toneladas-de-alimentos-
doados-em-alagoas-durante-a-pandemia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-16 13:03:47
Título: Ana Maria Gonçalves: “A literatura pode muita coisa, mas não pode nada 
sozinha”
Descrição: Autora de “Um defeito de cor”, escritora foi uma das homenageadas do 
FestiPoa Literária deste ano 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/16/ana-maria-goncalves-a-
literatura-pode-muita-coisa-mas-nao-pode-nada-sozinha
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-16 11:03:42
Título: Trilogia de documentários expõe as ilegalidades da lava jato
Descrição: Brasil de Fato conversou com uma das idealizadoras do projeto, ouça a
entrevista e leia os detalhes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/16/trilogia-de-documentarios-expoe-
as-ilegalidades-da-lava-jato
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-16 10:10:24
Título: Morre Bruno Covas, 41, após dois anos de luta contra o câncer
Descrição: Prefeito licenciado de São Paulo deixa um filho de 15 anos, batalha 
contra a doença comoveu até adversários políticos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/16/morre-bruno-covas-41-apos-dois-
anos-de-luta-contra-o-cancer
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-17 02:59:43
Título: CPI da Covid mira na compra de cloroquina pelo governo Bolsonaro
Descrição: Os senadores da comissão de inquérito acreditam que nos depoimentos 
dos ex-ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Eduardo Pazuello 
(Saúde), nesta semana, a cada enxadada 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/cpi-da-covid-mira-na-compra-de-
cloroquina-pelo-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-16 21:20:58
Título: Bernie Sanders sugere cortar US$ 4 bilhões em ajuda militar a Israel por
violações a direitos humanos em Gaza
Descrição: O senador democrata Bernie Sanders, do estado de Vermont, sugeriu 
neste domingo (16/5) que os Estados Unidos cortem US$ 4 bilhões por ano em ajuda
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/bernie-sanders-sugere-cortar-us-4-
bilhoes-em-ajuda-militar-a-israel-por-violacoes-a-direitos-humanos-em-gaza/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-16 19:06:36
Título: Após ser vacinado, Gilmar Mendes vai relatar ação sobre ‘incapacidade 
mental’ de Jair Bolsonaro
Descrição: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após 
imunização, irá relatar na corte ação de acadêmicos e juristas que pedem o 
reconhecimento da 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/apos-ser-vacinado-gilmar-mendes-
vai-relatar-acao-sobre-incapacidade-mental-de-jair-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-16 23:18:14
Título: Israelense, atriz Natalie Portman manifesta solidariedade com os 
palestinos
Descrição: Em 2018, a atriz recusou viajar para Israel para receber um prêmio, 
pois, não queria ser associada às ações do governo de Benjamin Netanyahu contra 
o povo palestino
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/israelense-atriz-natalie-portman-
manifesta-solidariedade-com-os-palestinos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-16 22:18:29
Título: Bruno Covas é enterrado em Santos ao lado de seu avô, Mario Covas
Descrição: Prefeito da cidade de São Paulo lutava há mais de um ano contra o 
câncer e faleceu na manhã deste domingo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bruno-covas-e-enterrado-em-santos-ao-
lado-de-seu-avo-mario-covas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-16 21:40:44
Título: Menina registrada com o nome de anticoncepcional obtém na justiça o 
direito de alterar certidão
Descrição: O defensor público Rafael Rocha Paiva Cruz avalia que o caso em 
questão tem caráter inovador e que pode servir de jurisprudência para outras 
ocorrências semelhantes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/menina-registrada-com-o-nome-de-
anticoncepcional-obtem-na-justica-o-direito-de-alterar-certidao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-16 21:14:19
Título: WhatsApp: mudança nos termos de serviço ataca nossa privacidade? – Por 
Deivi Kuhn
Descrição: O WhatsApp realizou uma mudança nos seus termos de serviço atacando 
diretamente a nossa privacidade. Vamos perder mais um direito, o de uma vida 
pessoal privada, sem agir?
Url :https://revistaforum.com.br/debates/whatsapp-mudanca-nos-termos-de-servico-
ataca-nossa-privacidade-por-deivi-kuhn/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-16 20:55:06
Título: Bolsonaro faz copia e cola da nota de pesar de Lula sobre Bruno Covas
Descrição: As condolências do presidente aconteceram 9h após a confirmação de 
falecimento do prefeito da cidade de São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-faz-copia-e-cola-da-nota-de-
pesar-de-lula-sobre-bruno-covas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-16 20:28:28
Título: Em campo, jogadores do Sport se manifestam contra a LGBTfobia a Gil do 
Vigor, veja vídeo
Descrição: Além disso, na camiseta dos jogadores todos os nomes vinham seguidos 
de \do Vigor\, em homenagem ao ex-BBB Gilberto Nogueira
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/em-campo-jogadores-do-sport-se-
manifestam-contra-a-lgbtfobia-a-gil-do-vigor-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-16 16:30:19
Título: Arrependido grita “Fora Bolsonaro” ao discursar em manifestação de apoio
ao presidente, veja o vídeo aqui
Descrição: Grito foi durante manifestação bolsonarista na avenida Paulista. Seu 
microfone foi arrancado imediatamente
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/arrependido-grita-fora-bolsonaro-ao-
discursar-em-manifestacao-de-apoio-ao-presidente-veja-o-video-aqui/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-16 14:49:30
Título: Exclusivo: série mostra o que pensam lideranças evangélicas que se opõem
a Bolsonaro
Descrição: Fórum traz a partir de hoje a série especial \Evangélicos Contra 
Bolsonaro\, que entrevistará quatro destacadas figuras do segmento pentecostal 
brasileiro abertamente críticas à política extremista do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/exclusivo-serie-mostra-o-que-pensam-
liderancas-evangelicas-que-se-opoem-a-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-16 14:25:08
Título: Democracia no Chile e no Brasil, por Juca Ferreira
Descrição: Essa nova Constituição democrática vai ser o novo pacto nacional que 
vai enterrar de vez o que resta insepulto da ditadura militar de Pinochet. Para 
nós brasileiros, acompanhar esse processo será muito didático
Url :https://revistaforum.com.br/global/democracia-no-chile-e-no-brasil-por-
juca-ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-16 13:58:00
Título: Por falta de vacina, 43% dos idosos acima dos 80 anos não receberam a 
segunda dose
Descrição: O Ministério da Saúde determinou, em abril, que as secretarias 
estaduais de Saúde aplicassem o maior volume possível de doses, sem guardar 
reserva técnica para o reforço
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/por-falta-de-vacina-43-dos-idosos-
acima-dos-80-anos-nao-receberam-a-segunda-dose/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-16 11:47:26
Título: Presidente da CPI do Genocídio diz que Mourão pode vir a ser convocado a
depor
Descrição: Sobre os trabalhos da CPI até o momento, Aziz disse que já está 
provado que o governo de Jair Bolsonaro negligenciou inicialmente a compra de 
vacinas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/presidente-da-cpi-do-genocidio-diz-
que-mourao-pode-vir-a-ser-convocado-a-depor/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-16 11:05:07
Título: Ministério da Saúde só atendeu 5,7% do consumo médio mensal de sedativos
para kit intubação
Descrição: Por conta disso, pacientes começaram a ter que ser amarrados a camas 
em UTIs, médicos precisaram recorrer a drogas de terceira linha e mortes foram 
relatadas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministerio-da-saude-so-atendeu-57-do-
consumo-medio-mensal-de-sedativos-para-kit-intubacao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-16 00:44:03
Título: Universal ameaça romper com Bolsonaro por causa da crise em Angola
Descrição: O motivo da crise entre o governo e IURD foi a inanição do Palácio do
Planalto frente à expulsão dos pastores do país africano
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/universal-ameaca-romper-com-bolsonaro-
por-causa-da-crise-em-angola/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-16 11:00:19
Título: Omar Aziz precisa impor limites para mentirosos na CPI
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Descrição: Decisão do presidente da comissão de não punir o ex-secretário de 
Comunicação Fabio Wjangarten, que mentiu descaradamente, abre precedente ruim. É
grave demais ocultar provas do genocídio no parlamento.The post Omar Aziz 
precisa impor limites para mentirosos na CPI appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/05/16/omar-aziz-precisa-impor-limites-
mentirosos-cpi/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-17 04:30:48
Título: Senadores articulam convocação de braço-direito de Pazuello
Descrição: BRASÍLIA — A CPI da Covid analisa amanhã a convocação do braço-
direito de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, o ex-secretário- executivo 
Antônio Elcio Franco. O requerimento está pautado para a mesma reunião em que o 
ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo será ouvido.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/senadores-articulam-convocacao-de-braco-
direito-de-pazuello-25020922
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-17 07:39:13
Título: Empresário gasta R$ 450 mil para vacinar família nos EUA: os brasileiros
no turismo das vacinas 
Descrição: Diante de escassez de imunizantes no Brasil, turistas de classe A e B
enfrentam quarentena no México e altos custos em busca de doses em território 
americano.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57138744
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-16 18:30:38
Título: Partido de Le Pen criou “sistema fraudulento” para desviar fundos 
europeus, conforme investigação oficial
Descrição: Parlamento Europeu eleva a 44 milhões de reais o dinheiro utilizado 
em “empregos fictícios” pelo Reagrupamento Nacional, revela o ‘Journal du 
Dimanche’
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-05-16/partido-de-le-pen-criou-
sistema-fraudulento-para-desviar-fundos-europeus-conforme-investigacao-
oficial.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-16 00:00:00
Título: Embaixador da China vai receber governadores para tratar de envio de 
insumos para vacinas
Descrição: O embaixador da China, Yang Wanming, confirmou reunião com o Fórum de
Governadores para quinta (20) para tratar do cronograma de entrega de insumos 
para produção de vacinas para o Butantan e para a Fiocruz.Leia mais (05/16/2021 
- 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/05/embaixador-da-china-vai-receber-governadores-para-
tratar-de-envio-de-insumos-para-vacinas.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-16 22:45:39
Título: Ataques de Israel matam 42 pessoas em Gaza, o pior número em uma semana 
de conflito (VÍDEOS)
Descrição: Os ataques aéreos de Israel continuaram neste domingo (16) na Faixa 
de Gaza, causando a morte de 42 palestinos, o maior número diário desde que os 
conflitos começaram há uma semana.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021051617531130-ataques-
de-israel-matam-42-pessoas-em-gaza-o-pior-numero-em-uma-semana-de-conflito-
videos/
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