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Fonte: MST
Data: 2021-05-17
Título: Arte: Ferramenta de Resistência Cultural
Descrição: A cada dia torna-se mais urgente repensarmos o mundo pela ótica da 
diversidade cultural para que possamos compreender as formas, costumes, produção
e necessidade dos povos. É emergente o diálogo entre as culturas para 
construirmos um mundo mais sustentável, de igualdade social, direitos e 
liberdade, respeitando as diversidades. Com base no dia 21 de maio que, está 
marcado no calendário da Organização das Nações Unidas o dia mundial da 
Diversidade Cultural para Diálogo e Desenvolvimento, instituído em sua 
assembleia geral no ano de 2002 após aprovação pela Unesco da Declaração 
Universal sobre Diversidade Cultural de 2001, precisamos reconhecer a 
necessidade de aumentar o potencial da cultura como meio de alcançar 
prosperidade, desenvolvimento sustentável e coexistência pacífica mundial.
Url : https://mst.org.br/2021/05/17/arte-ferramenta-de-resistencia-cultural/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Bolsonaro diz que pessoas que cumprem isolamento são \idiotas\
Descrição: Presidente critica apelos para que brasileiros restrinjam os contatos
sociais em meio à pandemia, que já provocou 435 mil mortes no país. \Tem alguns 
idiotas que até hoje ficam em casa\, diz.
Url :https://www.dw.com/pt-br/bolsonaro-diz-que-pessoas-que-cumprem-isolamento-
são-idiotas/a-57562018?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-05-17
Título: Parecemos caminhar para um final feliz, com a vitória de Lula. 
Descrição: Uma das circunstâncias que diferenciam dos anteriores o atual ciclo autoritário 
em alguns países da América Latina é a decisão dos setores progressistas de pagarem o mal 
com o bem, não recorrendo às mesmas armas das ditaduras neoliberais. Essa escolha virtuosa 
permitiu o retorno à democracia na Argentina, na Bolívia e no Chile, dentre outros, podendo
ocorrer também no Peru, como fora no México. No Brasil, parecemos caminhar também para esse
final feliz, tendo em vista as últimas pesquisas de intenção de votos, que dão larga 
vitória a Lula na corrida presidencial.
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/parecemos-caminhar-para-um-final-feliz-com-a-
vitoria-de-lula/  

Fonte: Poder360
Título: Desmatamento na Amazônia atinge maior nível em 10 anos em abril, diz 
Imazon
Descrição: Alta de 45% em relação a abril de 2020Monitoramento feito com 
satélites
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/desmatamento-na-amazonia-atinge-maior-
nivel-em-10-anos-em-abril-diz-imazon/

Fonte: MST
Data: 2021-05-17
Título: A morte anunciada de Josimo Tavares
Descrição: Após 35 anos de sua morte a mando do latifúndio, o padre da CPT, mártir da 
luta em defesa dos trabalhadores rurais, continua presente nos movimentos e conquistas da
luta pela terra
Url : https://mst.org.br/2021/05/17/a-morte-anunciada-de-josimo-tavares/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-17 14:39:45
Título: Ambev e Heneiken são responsabilizadas por autuação de trabalho escravo 
de estrangeiros
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Descrição: Foram encontrados 22 venezuelanos e um haitiano em condições análogas
à escravidão em uma transportadora terceirizada pelas cervejeiras no interior de
São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ambev-e-heneiken-sao-responsabilizadas-por-
autuacao-de-trabalho-escravo-de-estrangeiros/  

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-17 08:35:36
Título: Malafaia triplica dívida com a União durante governo Bolsonaro: R$ 4,6 
milhões
Descrição: Só a igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, presidida por 
Malafaia, deve R$ 2,89 milhões em imposto de renda e contribuições 
previdenciárias. Em recuperação judicial desde 2019, editora arrasta outros R$ 
1,7 milhão em dívidas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/malafaia-triplica-divida-com-a-uniao-durante-
governo-bolsonaro-r-46-milhoes/  

Fonte: Poder360
Título: Senador pede quebra de sigilo de Carlos Bolsonaro e Pazuello na CPI da 
Covid
Descrição: Requerimentos de Alessandro VieiraCita \Ministério Paralelo da Saúde\
Inclui outros aliados de BolsonaroComo Ernesto Araújo e Carlos Wizard
Url :https://www.poder360.com.br/congresso/senador-pede-quebra-de-sigilo-de-
carlos-bolsonaro-e-pazuello-na-cpi-da-covid/

Fonte: MST
Data: 2021-05-17
Título: LGBTs Sem Terra se mobilizam no Dia Internacional de luta contra a 
LGBTfobia
Descrição: Nesta segunda-feira (17/5), no Dia Internacional de luta contra a 
LGBTfobia, LGBTs Sem Terra do MST de todo país se somam à Marcha Virtual 17M: 
Vida, Vacina e Trabalho, pelo fim da LGBTfobia, em defesa da vida, vacina e 
trabalho, além do Fora Bolsonaro. A mobilização é articulada pelo Conselho 
Popular LGBTI e integra as ações do Maio da Diversidade, em torno da lutas das 
LGBTQIA+, que se iniciou com as atividades do 1º de maio.
Url : https://mst.org.br/2021/05/17/sem-terras-do-mst-se-mobilizam-no-dia-
internacional-de-luta-contra-a-lgbtfobia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alertas da ONU sobre discriminação sofrida por pessoas LGBTIQ +
Descrição: Nações Unidas, 17 de maio (Prensa Latina) O Secretário-Geral da ONU, 
António Guterres, alertou hoje sobre a discriminação sofrida pelas pessoas 
LGBTIQ + pelo simples fato de serem quem são, e como isso se agrava na pandemia 
de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=449615&SEO=onu-alerta-sobre-
discriminacion-que-sufren-personas-lgbtiq

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-05-17
Título: Carreatas pelo país dizem “NÃO” à privatização dos Correios, Eletrobras e 
Petrobras
Descrição: Estatais brasileiras estão em constante risco desde que teve início a gestão 
Bolsonaro. O povo é contra. E em pelo menos 10 capitais houve carreata contra a venda das 
empresas neste fim de semana.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/carreatas-pelo-pais-dizem-nao-a-privatizacao-dos-
correios-eletrobas-e-petrobras-13fb  

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-18 00:58:00
Título: Câmara pode votar nesta terça-feira MP que define regras de privatização
da Eletrobras
Descrição: Entre os itens da pauta está também o projeto que suspende os 
despejos em razão da pandemia de Covid-19
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/760531-camara-pode-votar-nesta-terca-
feira-mp-que-define-regras-de-privatizacao-da-eletrobras/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-17 21:15:24
Título: Moro depõe na Justiça e diz que suas conversas com Dallagnol geraram 
sensacionalismo
Descrição: De acordo com ex-juiz e ex-ministro, intenção dos que publicaram suas
conversas era anular sentenças contra corruptos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/17/moro-depoe-na-justica-e-diz-que-
suas-conversas-com-dallagnoll-geraram-sensacionalismo
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-17 11:00:22
Título: Lava Jato força a barra para processar jornalistas em Curitiba e com 
juízes alinhados à operação
Descrição: Procurador usou até endereço falso para garantir que ações corressem 
na cidade, uso de juizado de pequenas causas prejudica defesa dos réus.
Url :https://theintercept.com/2021/05/17/lava-jato-processos-jornalistas-danos-
morais-juizado-especial/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-17 19:16:53
Título: Com corte de Bolsonaro, UFBA tem menor orçamento em 11 anos: \Barbárie\,
diz reitor 
Descrição: João Carlos Salles explica os impactos do corte de verbas das 
universidades federais para manter as atividades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/17/com-corte-de-bolsonaro-ufba-tem-
menor-orcamento-em-11-anos-barbarie-diz-reitor
 
Fonte: Vermelho.org
Data: 2021-05-17
Título: Filha de brasileira, Iraci Hassler será a 1ª prefeita comunista de Santiago
Descrição: Iraci Hassler, do Partido Comunista Chileno, derrotou o ex-prefeito Felipe 
Alessandri, do Renovação Nacional, o partido do presidente chileno Piñera, e será a 
prefeita da capital Santiago. A candidata eleita obteve 38,62% dos votos, contra 35,28% de 
Alessandri. Não há segundo turno nesta eleição.
Url : https://vermelho.org.br/2021/05/17/filha-de-brasileira-iraci-hassler-sera-a-primeira-
prefeita-comunista-de-santiago/  

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Esquerda e independentes dominam Constituinte do Chile
Descrição: Direita, que governa o país e concorreu com chapa única, sai como a 
grande perdedora da eleição para representantes que redigirão a nova 
Constituição e deve ter pouca influência no processo.
Url :https://www.dw.com/pt-br/esquerda-e-independentes-dominam-constituinte-do-
chile/a-57553680?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Opera Mundi
Data: 2021-05-17
Título: Brasileiros vão às ruas em solidariedade aos palestinos e contra ataques
de Israel
Descrição: Nos últimos dias uma série de atos foram realizados no Brasil e mundo
afora em solidariedade ao momento que enfrenta o povo palestino. Mesquitas foram
iluminadas, bandeiras foram erguidas, grupos saíram nas ruas para mostrar a 
empatia para com a Palestina em função dos ataques de Israel. A maioria das 
manifestações ocorreram no sábado (15/05) e estavam já programados para 
relembrar os 73 anos da Nakba, que significa “catástrofe” em árabe e designa o 
êxodo palestino de 1948 em função da guerra com Israel.
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/69771/brasileiros-vao-
as-ruas-em-solidariedade-aos-palestinos-e-contra-ataques-de-israel

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Data: 2021-05-17 10:38:26
Título: Blinken: Israel não forneceu evidências de que Hamas operasse em prédio 
de agências bombardeado
Descrição: De acordo com a Associated Press (AP), a agência de notícias francesa
estava instalada no edifício derrubado por Israel há mais de 15 anos e nunca 
soube do uso de salas por militares do Hamas.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021051717533931-blinken-
israel-nao-forneceu-evidencias-de-que-hamas-operasse-em-predio-de-agencias-
bombardeado/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-17 09:06:39
Título: Rússia fará tudo para que Israel e Palestina comecem negociações 
diretas, diz chanceler russo
Descrição: A Rússia está pronta para organizar as negociações diretas entre 
Israel e Palestina, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei
Lavrov, durante coletiva de imprensa após reunião com seu homólogo de Serra 
Leoa, David John Francis, nesta segunda-feira (17).
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2021051717533409-russia-fara-tudo-para-
que-israel-e-palestina-comecem-negociacoes-diretas-diz-chanceler-russo/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-17 17:27:20
Título: China apoia suspensão de patentes das vacinas contra a covid
Descrição: Brasil declarou simpatia à ideia há dez dias, após meses de postura 
combativa na Organização Mundial do Comércio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/17/china-apoia-suspensao-de-
patentes-das-vacinas-contra-a-covid

Fonte: Partido Comunista Colombiano 
Data: 2021-05-18
Título: Governo Duque não quer negociar, recusa-se a dar garantias
Descrição: Hoje estávamos à espera de uma resposta às nossas reivindicações de 
garantias para o protesto, para podermos iniciar as negociações, e o governo 
disse não a tudo, e até a vários assuntos não se referiu. A verdadeira resposta 
que recebemos hoje foi a violência policial brutal desencadeada desde a noite 
passada em Yumbo, com pelo menos dois assassinatos, 24 feridos e 18 
desaparecidos. E durante a reunião, o presidente Duque anunciou o desdobramento 
da capacidade máxima da força pública para desbloquear o país. A resposta às 
garantias é a de terra arrasada contra a Greve Nacional.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/nacional/15079-el-gobierno-
duque-no-quiere-negociar-se-niega-a-brindar-garantias
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-17 17:07:46
Título: Após ataque a bomba de garimpeiros, Yanomamis enviam 4º pedido de 
socorro ao Exército
Descrição: Duas crianças da comunidade Palimiu morreram durante atendado sofrido
na  segunda-feira passada (10) 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/17/apos-ataque-a-bomba-de-
garimpeiros-yanomamis-enviam-4-pedido-de-socorro-ao-exercito
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-17 16:34:00
Título: Órgão do Ministério da Saúde dá parecer contra uso de cloroquina para 
tratar da covid
Descrição: \Não há evidência de benefício da cloroquina seja de forma isolada ou
com outros medicamentos\, confirma estudo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/17/orgao-do-ministerio-da-saude-da-
parecer-contra-uso-de-cloroquina-para-tratar-da-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-17 13:31:06
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Título: Yanomamis denunciam morte de duas crianças durante ataque de garimpeiros
em Roraima
Descrição: Crianças de 1 e 5 anos foram encontradas no Rio Uriracoera depois de 
fugirem dos disparos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/17/yanomamis-denunciam-morte-de-
duas-criancas-durante-ataque-de-garimpeiros-em-roraima
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-17 13:26:56
Título: RS: Carreata dos bancários defende que população possa opinar sobre 
venda de estatais
Descrição: Manifestação critica a PEC 280 que extingue exigência de plebiscito 
para privatização da Corsan, Banrisul e Procergs
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/17/rs-carreata-dos-bancarios-
defende-que-populacao-possa-opinar-sobre-venda-de-estatais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-17 10:02:59
Título: Construção de igreja mostra avanço neopentecostal em terras indígenas 
Truká
Descrição: Influência política das igrejas nos territórios tem dificultado até 
mesmo vacinação das etnias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/17/construcao-de-igreja-mostra-
avanco-neopentecostal-em-terras-indigenas-truka
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-17 10:00:43
Título: Pazuello, Ernesto Araújo e Capitã Cloroquina: o que esperar da CPI nesta
semana?
Descrição: Os ex-ministros da Saúde e das Relações Exteriores são considerados 
essenciais para fechar a 1º fase de depoimentos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/17/pazuello-ernesto-araujo-e-
capita-cloroquina-o-que-esperar-da-cpi-nesta-semana
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-17 23:45:20
Título: Surto de covid obriga municípios a suspender aulas presenciais no Paraná
Descrição: Diante da alta em casos de Covid-19, municípios já suspendem aulas 
presenciais Em Guarapuava e União da Vitória, as autoridades consideram um risco
manter as 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/surto-de-covid-obriga-municipios-a-
suspender-aulas-presenciais-no-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-17 23:16:57
Título: Nas vésperas do depoimento da Capitã Cloroquina, MS diz ser contra uso 
de cloroquina e ivermectina
Descrição: O charlatanismo do tratamento precoce parece que se recolheu com a 
CPI da Covid no Senado. Nas vésperas da Mayra Pinheiro, a Capitão Cloroquina, 
depor 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/nas-vesperas-do-depoimento-da-
capita-cloroquina-ms-diz-ser-contra-uso-de-cloroquina-e-ivermectina/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-17 14:40:47
Título: Bolsonaro publica MP que cria Autoridade Nacional de Segurança Nuclear
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro publicou, no Diário Oficial da União de 
hoje (17), a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Segurança 
Nuclear (ANSN) 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/bolsonaro-publica-mp-que-cria-
autoridade-nacional-de-seguranca-nuclear/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-17 10:45:05
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Título: Israel endurece bombardeios contra Faixa de Gaza, mais de 200 palestinos
morreram em sete dias
Descrição: Uma série de novos bombardeios israelenses na Faixa de Gaza, 
efetuados nas primeiras horas da madrugada desta segunda-feira (17), destruíram 
casas e edifícios no território 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/israel-endurece-bombardeios-contra-
faixa-de-gaza-mais-de-200-palestinos-morreram-em-sete-dias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 01:58:00
Título: Eleições 2022: Marília Arraes (PT) lidera com folga primeira pesquisa 
sobre o governo de Pernambuco
Descrição: Segundo o Instituto Opinião, a deputada petista tem 26,8% das 
intenções de voto, o triplo da segunda colocada, Raquel Lyra (PSDB)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2022-marilia-arraes-pt-
lidera-com-folga-primeira-pesquisa-sobre-o-governo-de-pernambuco1/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 00:54:14
Título: Curso sobre a Questão Palestina desmonta discurso hegemônico pró-Israel
Descrição: Ministrado pelo Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais 
(GECI), serão sete aulas, com o objetivo de trazer uma perspectiva crítica em 
relação ao conflito que vem massacrando as populações de Gaza e da Cisjordânia
Url :https://revistaforum.com.br/forumeducacao/curso-sobre-a-questao-palestina-
desmonta-discurso-hegemonico-pro-israel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-17 23:28:22
Título: Ivan Valente (PSOL) entra com projeto para derrubar portaria de Guedes 
que eleva salário de Bolsonaro e ministros militares
Descrição: Deputado classifica como \imoral\ a portaria assinada pelo Ministério
da Economia que permite furar o teto constitucional e aumentar em até 69% os 
salários do presidente e outros membros do governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ivan-valente-psol-entra-com-projeto-
para-derrubar-portaria-de-guedes-que-eleva-salario-de-bolsonaro-e-ministros-
militares2/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-17 23:23:25
Título: CPI do Genocídio: Senadores do PT protocolam pedido de convocação de 
Carlos Bolsonaro
Descrição: Humberto Costa e Rogério Carvalho acreditam que “é preciso esclarecer
qual é o papel do citado vereador na elaboração da estratégia do governo federal
no enfrentamento da pandemia”
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/cpi-do-genocidio-senadores-do-pt-
protocolam-pedido-de-convocacao-de-carlos-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-17 23:18:20
Título: A pedido de bancários da Caixa, Dieese faz levantamento e mostra lucro 
nos últimos 18 anos da CEF
Descrição: Estudo detalha resultados da estatal ao longo de quase duas décadas. 
Lucro contabilizado em 2019 e 2020 inclui valores decorrentes de venda de ativos
do banco público pelo atual governo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/a-pedido-de-bancarios-da-caixa-dieese-
faz-levantamento-e-mostra-lucro-nos-ultimos-18-anos-da-cef/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-17 22:52:21
Título: Renata Afonso assume presidência da CNN após saída de Douglas Tavolaro
Descrição: Sem Tavolaro, Rubens Menin se tornou dono de 100% da emissora
Url :https://revistaforum.com.br/midia/renata-afonso-assume-presidencia-da-cnn-
apos-saida-de-douglas-tavolaro/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-17 22:19:21
Título: Wadih diz que silêncio de Pazuello na CPI será “ensurdecedor” e “vai 
fazer barulho de confissão”
Descrição: O ex-deputado participou do Jornal da Fórum nesta segunda-feira, 
assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/wadih-diz-que-silencio-de-pazuello-na-
cpi-sera-ensurdecedor-e-vai-fazer-barulho-de-confissao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-17 20:37:52
Título: Marco Aurélio Mello vai avaliar queixa-crime de Flávio Dino contra 
Bolsonaro
Descrição: O governador do Maranhão acusa o presidente de ter cometido crime de 
calúnia, após afirmar que havia cancelado viagem ao estado porque o governo 
negou pedido para que a PM fizesse a sua segurança
Url :https://revistaforum.com.br/politica/marco-aurelio-mello-vai-avaliar-
queixa-crime-de-flavio-dino-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-17 20:27:08
Título: Apenas 3 em cada 10 brasileiros cumprem isolamento social rígido, 
maioria dos que “vivem normalmente” é bolsonarista
Descrição: Segundo o Datafolha, as medidas restritivas que Bolsonaro tanto ataca
já não vêm sendo tão respeitadas, justamente em um dos momentos mais graves e 
letais da crise sanitária
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apenas-3-em-cada-10-brasileiros-cumprem-
isolamento-social-rigido-maioria-dos-que-vivem-normalmente-e-bolsonarista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-17 19:43:35
Título: Dilma Rousseff e Lincoln Secco debatem neofascismo bolsonarista
Descrição: [Retransmissão] A ex-presidenta Dilma Rousseff e o professor Lincoln 
Secco participaram da última aula do curso “Fascismo ontem e hoje: entender para
derrotar”, realizado pela Fundação Perseu Abramo (FPA), em parceria com o GMarx-
USP (Grupo de estudos de história e economia política). Com mediação de Jorge 
Bittar, diretor de formação da FPA, o debate sintetizará [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/dilma-rousseff-e-lincoln-secco-debatem-
neofascismo-bolsonarista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-17 19:30:00
Título: Igreja Universal deve reaproximar-se do PT e pode apoiar Lula em 2022, 
afirma Mathias Alencastro
Descrição: Há uma crise de grandes proporções na relação entre a Igreja 
Universal e o governo Bolsonaro e que pode levar a uma ruptura em breve. Edir 
Macedo pode apoiar Lula em 2022, como aconteceu em 2006
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/igreja-universal-deve-reaproximar-se-
do-pt-e-pode-apoiar-lula-em-2022-afirma-mathias-alencastro/
 
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: 1883: Nasce o arquiteto Walter Gropius, fundador da Bauhaus
Descrição: O arquiteto alemão Walter Gropius, fundador da mais importante escola
de design e arquitetura do século 20, a Bauhaus, nasceu em 18 de maio de 1883.
Url :https://www.dw.com/pt-br/1883-nasce-o-arquiteto-walter-gropius-fundador-da-
bauhaus/a-3518662?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-17 19:10:36
Título: PRTB nega dar comando a Bolsonaro e clã desiste de filiação
Descrição: Enquanto presidente cogita \nanicos\, Flávio Bolsonaro defende 
retorno ao PSL
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/prtb-nega-dar-comando-a-bolsonaro-e-
cla-desiste-de-filiacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-17 18:08:57
Título: O que há em comum entre as favelas do Jacarezinho, da Maré e a 
Palestina? – Blog Terra em Transe
Descrição: O povo palestino, assim como os moradores de favelas do Rio, vive sob
ataque militar diariamente e isto é parte de uma política racista e de dominação
de terras. Realidades como estas são insuportáveis para quem vivencia
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/terraemtranse/o-que-ha-em-comum-entre-as-
favelas-do-jacarezinho-da-mare-e-a-palestina-blog-terra-em-transe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-17 17:23:21
Título: Lula celebra apoio chinês à quebra de patentes de vacinas contra Covid: 
“Gesto histórico”
Descrição: “O mundo aos poucos voltará a respirar ares mais humanos e de 
solidariedade. Parabéns, presidente Xi Jinping”, postou
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/lula-celebra-apoio-chines-a-quebra-
de-patentes-de-vacinas-contra-covid-gesto-historico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-17 14:53:45
Título: Michelle Bolsonaro perde processo para IstoÉ e terá de pagar R$ 15 mil
Descrição: Ação movida pela primeira-dama acusava a publicação de tê-la 
retratado de forma machista
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/michelle-bolsonaro-perde-processo-
para-istoe-e-tera-de-pagar-r-15-mil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-17 13:54:19
Título: Eduardo Bolsonaro divulga vídeo onde participa de matança de javalis, 
veja aqui
Descrição: Logo após a caçada, o deputado tirou foto ao lado de fazendeiros com 
dezenas de animais mortos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eduardo-bolsonaro-divulga-video-onde-
participa-de-matanca-de-javalis-veja-aqui/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-17 11:57:11
Título: Repórter da CNN Internacional é demitido após escrever: “o mundo hoje 
precisa de um Hitler”
Descrição: Ele já havia declarado seu apoio à seleção alemã de futebol, em 2014,
por causa \do que Hitler fez com os judeus\
Url :https://revistaforum.com.br/global/reporter-da-cnn-internacional-e-
demitido-apos-escrever-o-mundo-hoje-precisa-de-um-hitler/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-17 11:49:35
Título: Após ameaçar testemunhas, chefes da milícia de Rio das Pedras voltam ao 
Rio
Descrição: Maurício Silva da Costa, o Maurição, e Ronald Paulo Alves Pereira têm
ligação com o Escritório do Crime, braço de extermínio da milícia de Rio das 
Pedras que era comandado por Adriano da Nóbrega
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apos-ameacar-testemunhas-chefes-da-
milicia-de-rio-das-pedras-voltam-ao-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-17 10:53:09
Título: Em última carta, Bruno Covas critica postura de Bolsonaro na pandemia e 
fala em resgate do PSDB
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Descrição: Bruno afirmou também que, \de cabeça erguida\, estava enfrentando 
os \desafios que a vida (lhe) impõe\. \A luta é dura e árdua, mas não esmoreço e
sigo em frente\, escreveu
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-ultima-carta-bruno-covas-critica-
postura-de-bolsonaro-na-pandemia-e-fala-em-resgate-do-psdb/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-05-17 03:00:00
Título: Amazônia do Antropoceno: tecnógenos, impactos e riscos socioambientais. 
Entrevista especial com Thulla Christina Esteves
Descrição:  
Se o Projeto de Lei - PL 3.729, de 2004, aprovado pela Câmara dos Deputados na 
madrugada da última quinta-feira,  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/609284-amazonia-do-antropoceno-tecnogenos-
impactos-e-riscos-socioambientais-entrevista-especial-com-thulla-christina-
esteves
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-05-17 03:00:00
Título: Rerum Novarum abriu caminho para a evolução de toda a legislação social 
e trabalhista. Entrevista especial com José Geraldo de Sousa Junior
Descrição:  
Hoje, 15 de maio, a Carta Encíclica Rerum Novarum (das coisas novas), que tratou
[...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/609287-rerum-novarum-abriu-caminho-para-a-
evolucao-de-toda-a-legislacao-social-e-trabalhista-entrevista-especial-com-jose-
geraldo-de-sousa-junior
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-18 05:00:16
Título: Caso Henry: Papa Francisco presta solidariedade em carta para o pai do 
menino
Descrição: RIO - O engenheiro Leniel Borel de Almeida recebeu uma carta em que o
Papa Francisco presta solidariedade pelo que classifica como \massacre\ contra 
seu filho, Henry Borel Medeiros, de 4 anos, em 8 de março. No documento, 
assinado pelo Monsenhor Luigi Roberto Cona, assessor para Assuntos Gerais da 
Secretaria do Vaticano, o religioso afirma que \a loucura humana\ levou à morte 
do menino. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/caso-henry-papa-francisco-presta-
solidariedade-em-carta-para-pai-do-menino-25022582
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-18 04:30:46
Título: Em mais um obstáculo para articulação do governo, parlamentares querem 
destravar R$ 1,8 bi em emendas
Descrição: RIO — Em mais um obstáculo para a coordenação política do governo, às
voltas com as turbulências da CPI da Covid, deputados e senadores articulam a 
recomposição de R$ 1,8 bilhão das chamadas emendas de bancada vetadas pelo 
presidente Jair Bolsonaro ao sancionar o Orçamento de 2021. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/em-mais-um-obstaculo-para-articulacao-do-
governo-parlamentares-querem-destravar-18-bi-em-emendas-25022427
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-18 05:00:39
Título: Os riscos da proposta do novo licenciamento ambiental
Descrição: Há muito tempo, as licenças ambientais fazem parte da rotina de 
empreendedores, produtores rurais, órgãos ambientais e da Justiça. Elas são 
obrigatórias sempre que se trata de uma obra com significativo impacto ao meio 
ambiente, e seguem uma legislação redigida ainda em 1981. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/os-riscos-da-proposta-do-novo-
licenciamento-ambiental-1-25022157
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-18 08:02:03
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Título: CPI da Covid: os 3 focos do depoimento de Ernesto Araújo, abandonado por
governistas
Descrição: O ex-ministro das Relações Exteriores deixou o governo no fim de 
março e agora presta depoimento à CPI que investiga ações e omissões do governo 
na pandemia.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57152360
 
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: 2021-05-18 01:34:40
Título: Biden defende cessar-fogo em Gaza em conversa com Netanyahu  
Descrição: Primeiro-ministro israelense adverte que completará seu objetivos 
contra o Hamas antes de qualquer trégua
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-05-18/biden-defende-cessar-
fogo-em-gaza-em-conversa-com-netanyahu.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-17 00:00:00
Título: Bolsonaro já defendeu tortura para quem pediu para se calar em CPI, como
Pazuello fez agora
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que hoje vê aliados irem 
ao STF (Supremo Tribunal Federal) para ficarem em silêncio na CPI da Covid, já 
defendeu tortura para um depoente que invocou o direito em uma comissão 
parlamentar de inquérito negativa para Fernando Henrique Cardoso (PSDB).Leia 
mais (05/17/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/05/bolsonaro-ja-defendeu-tortura-para-quem-pediu-para-se-calar-
em-cpi-como-pazuello-fez-agora.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-17 00:00:00
Título: Entrevista inédita com Brizola será publicada em livro de neta do ex-
governador
Descrição: Uma entrevista inédita com Leonel Brizola será publicada no livro que
a deputada estadual Juliana Brizola (PDT-RS), neta do ex-governador do RS e do 
RJ, prepara para 2022, ano que marca o centenário do nascimento do político.Leia
mais (05/17/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/05/entrevista-inedita-com-brizola-sera-
publicada-em-livro-de-neta-do-ex-governador.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-05-17 00:00:00
Título: Argentina manda Facebook suspender mudanças na política de privacidade 
do WhatsApp
Descrição: A Argentina ordenou que o Facebook suspenda as mudanças previstas em 
sua política de privacidade que permitiriam a transferência de dados de usuários
do serviço de mensagens WhatsApp, conforme resolução publicada nesta segunda-
feira (17) no boletim oficial.Leia mais (05/17/2021 - 19h03)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2021/05/argentina-ordena-facebook-a-suspender-mudancas-na-politica-de-
privacidade-do-whatsapp.shtml
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-17 20:28:00
Título: Comissão do voto impresso aprova plano de trabalho
Descrição: Relator espera apresentar parecer até julho, após a realização de 
audiências públicas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/760442-comissao-do-voto-impresso-aprova-
plano-de-trabalho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-18 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 18 de maio 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as principais notícias desta 
terça-feira (18), na qual a CPI da Covid se aproxima dos filhos do presidente 
Jair Bolsonaro, EUA têm queda histórica no número de mortes por COVID-19 e 
comunidade internacional luta por um cessar-fogo na Faixa de Gaza.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021051817537351-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-18-de-maio-/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-18 05:10:02
Título: Putin diz que é necessário acabar com violência entre Palestina e Israel
Descrição: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse ser possível garantir 
paz, segurança e desenvolvimento sustentável apenas com os esforços de toda a 
comunidade mundial.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2021051817536912-putin-diz-que-e-
necessario-acabar-com-violencia-entre-palestina-e-israel/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-17 23:38:26
Título: Em telefonema, Biden sugere a Netanyahu um cessar-fogo entre Israel e 
Hamas
Descrição: Em um telefonema ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, 
nesta segunda-feira (17), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou 
seu apoio a um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, em Gaza.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021051717536184-em-
telefonema-biden-sugere-a-netanyahu-um-cessar-fogo-entre-israel-e-hamas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-17 11:54:47
Título: Em apelo a Netanyahu, Merkel garante 'solidariedade' a Israel
Descrição: A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, expressou \solidariedade\ a 
Israel em telefonema para o premiê deste país, Benjamin Netanyahu, e pediu o fim
rápido da pior onde de violência entre israelenses e palestinos em anos.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021051717533878-em-apelo-a-netanyahu-
merkel-garante-solidariedade-a-israel/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-17 08:20:17
Título: Presidente turco exorta papa Francisco a ajudar a pôr fim ao 'massacre' 
de palestinos por Israel
Descrição: Nesta segunda-feira (17), o presidente da Turquia, Recep Tayyip 
Erdogan, e o papa Francisco debateram em uma conversa telefônica os ataques de 
Israel contra territórios palestinos.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021051717533125-
presidente-turco-exorta-papa-francisco-a-ajudar-a-por-fim-ao-massacre-de-
palestinos-por-israel/
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