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Fonte: Vatican News - Português
Título: Cáritas Internacional, Gaza: faltam medicamentos e produtos básicos
Descrição: Os bombardeios que atingem a Faixa de Gaza nestes dias, além de 
causarem vítimas entre a população, correm o risco de desencadear uma crise 
humanitária. A irmã Bridget Tighe, secretária-geral da Cáritas Jerusalém, 
descreve a situação atual: as pessoas não encontram refúgio seguro e falta tudo,
inclusive medicamentos.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-05/caritas-internationalis-
apelo-gaza-conflito-terra-santa.html

Fonte: Consortium News – Independent Investigative and Journalism an Political 
Review
Data: 2021-05-18
Título: Israel mata 11 crianças que recebem tratamento para traumas em suas 
casas
Descrição: Pelo Conselho Norueguês de Refugiados
Todas as crianças entre 5 e 15 anos foram mortas em suas casas em áreas 
densamente povoadas, juntamente com inúmeros outros parentes que morreram ou 
ficaram feridos. “Estamos arrasado são saber que oito crianças que estávamos 
ajudando com traumas foram bombardeadas enquanto estavam em casa e pensaram que 
estavam seguras”, disse o secretário-geral do NRC, Jan Egeland. “Eles agora se 
foram, mortos com suas famílias, enterrados com seus sonhos e pesadelos que os 
assombravam. Apelamos a Israel para acabar com esta loucura: as crianças devem 
ser protegidas. Suas casas não devem ser alvos. As escolas não devem ser alvos. 
Poupe essas crianças e suas famílias. Pare de bombardeá-los agora. ”
Url : https://consortiumnews.com/2021/05/18/11-children-receiving-trauma-care-
killed-in-their-homes-by-israel/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 10:31:37
Título: Instituto consultado pela Casa Branca alerta para terceira onda no 
Brasil, projeção é de 750 mil mortes até agosto
Descrição: Novo pico de óbitos ocorreria por conta do ritmo lento de vacinação e
isolamento baixo
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/instituto-consultado-pela-casa-
branca-alerta-para-terceira-onda-no-brasl-projecao-e-de-750-mil-mortes-ate-
agosto/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-19 01:05:46
Título: Bomba: Jornal Nacional denuncia fraudes em licitação de 30 milhões na 
gestão Pazuello na Saúde
Descrição: A denúncia sai exatamente na véspera do depoimento do ex-ministro na 
CPI da Covid
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bomba-jornal-nacional-
denuncia-fraudes-em-licitacao-de-30-milhoes-na-gestao-pazuello-na-saude1/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-18 19:36:08
Título: CPI da Covid: qual a relação da crise em Manaus com o silêncio de 
Eduardo Pazuello?
Descrição: Além das mortes por asfixia, pesa sobre o general e ex-ministro o 
incentivo ao tratamento precoce na capital amazonense
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/18/cpi-da-covid-qual-a-relacao-da-
crise-em-manaus-com-o-silencio-de-eduardo-pazuello

Fonte: Poder360
Título: Pazuello é aconselhado a ir sem farda militar a depoimento na CPI da 
Covid
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Descrição: Assessores do Exército acompanham. Depoimento é dos mais aguardados
Url :https://www.poder360.com.br/coronavirus/pazuello-e-aconselhado-a-ir-sem-
farda-militar-a-depoimento-na-cpi-da-covid/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 16:05:46
Título: Bolsonaro atuou na importação de hidroxicloroquina, afirma Ernesto 
Araújo na CPI do Genocídio
Descrição: O ex-chanceler disse que o pedido para que o Itamaraty procurasse 
viabilizar a importação do medicamento partiu do Ministério da Saúde, mas houve 
participação do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-atuou-na-importacao-de-
hidroxicloroquina-afirma-ernesto-araujo-na-cpi-do-genocidio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 14:07:50
Título: Araújo confirma que negociou cloroquina com a Índia para laboratório de 
bolsonarista
Descrição: Ernesto Araújo confirmou que houve a participação de Jair Bolsonaro 
na negociação de insumos para produção de cloroquina para o laboratório 
farmacêutico Apsen, de Renato Spallicci
Url :https://revistaforum.com.br/politica/araujo-confirma-que-negociou-
cloroquina-com-a-india-para-laboratorio-de-bolsonarista/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 14:21:29
Título: Veja aqui as inúmeras vezes em que Ernesto Araújo indispôs o Brasil com 
a China
Descrição: Ex-ministro de Relações Exteriores, que já foi chamado de “o pior 
diplomata do mundo”, é um dos grandes responsáveis pelas dificuldades criadas 
com o país asiático na importação de vacinas
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/veja-aqui-as-inumeras-vezes-em-que-
ernesto-araujo-indispos-o-brasil-com-a-china/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-18 18:15:22
Título: Ernesto Araújo tira Bolsonaro do foco e atribui a Pazuello a gestão da 
pandemia
Descrição: Ex-chanceler afirma que o Ministério das Relações Exteriores agiu de 
acordo com as demandas do Ministério da Saúde
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/18/ernesto-araujo-isenta-bolsonaro-
e-atribui-a-pazuello-gestao-do-combate-a-pandemia

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-18 22:57:13
Título: Ernesto Araújo mente sobre ataques à China e transfere fracasso na 
diplomacia da vacina para Ministério da Saúde
Descrição: Brasil abriu mão de receber 168 milhões de vacinas. Ex-chanceler diz 
que Bolsonaro só o orientou a interferir na compra de cloroquina e de viagem 
para conhecer spray nasal em Israel. Planalto não pediu nenhum esforço por 
imunizantes, diz ex-titular do Itamaraty. Nesta quarta, é a vez de Pazuello 
falar
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-18/ernesto-araujo-mente-sobre-
ataques-a-china-e-transfere-fracasso-na-diplomacia-da-vacina-para-ministerio-da-
saude.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 21:26:47
Título: Fura-fila: Abin vacina 130 servidores contra Covid-19
Descrição: Os imunizados não estavam na lista de prioridades divulgada pela 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/fura-fila-abin-vacina-130-
servidores-contra-covid-19/
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Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-18 21:07:44
Título: Quatro meninas brasileiras estupradas por hora. Um crime generalizado e 
silenciado
Descrição: Mais de 5.300 menores de 13 anos no Brasil denunciaram abusos sexuais
em 2019. A ponta do iceberg, pois considera apenas o que chega aos ouvidos da 
polícia
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-18/quatro-meninas-brasileiras-
estupradas-por-hora-um-crime-generalizado-e-silenciado.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-18 18:35:29
Título: Presidente da Câmara quer votar MP da privatização da Eletrobras nesta 
quarta (19)
Descrição: Texto da medida provisória ainda segue em negociação entre relator e 
o Palácio do Planalto, servidores protestaram hoje
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/18/presidente-da-camara-quer-votar-
mp-da-privatizacao-da-eletrobras-nesta-quarta-19

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-18 19:03:16
Título: Lula condena a privatização da Eletrobras: seria um “crime contra o povo
e o futuro do país”
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em manifestação nas 
redes sociais, condenou a privatização da Eletrobras e disse que a venda da 
companhia 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/lula-condena-a-privatizacao-da-
eletrobras-seria-um-crime-contra-o-povo-e-o-futuro-do-pais/

Fonte: MST
Data: 2021-05-18
Título: Centenário de Paulo Freire é tema de leitura e arte por crianças Sem 
Terrinha
Descrição: O pensador Paulo Freire defendia que a educação é feita com o povo, 
com os oprimidos ou com as classes populares – por cada um de nós, não 
importando a idade. E no sentido de envolver a todos e todas nas atividades que 
celebram os cem anos deste grande educador do povo, o MST tem desenvolvido 
práticas nos assentamentos e acampamentos, com o objetivo de proporcionar às 
crianças conhecerem, estudarem e se aproximarem da história de Paulo Freire.
Url : https://mst.org.br/2021/05/18/centenario-de-paulo-freire-e-tema-de-
leitura-e-arte-por-criancas-sem-terrinha/

Fonte: CUT 
Data: 2021-05-18
Título: Descaso com pandemia escancara perda na renda das famílias e mortes de 
trabalhadores 
Descrição: Pesquisas revelam que desligamento por mortes de trabalhadores 
celetistas cresce 71,6%; mortes desamparam famílias e deixam Brasil R$ 165,8 bi 
mais pobre. Idosos respondem por R$ 3,8 bi da economia perdida.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/descaso-com-pandemia-escancara-perda-na-
renda-das-familias-e-mortes-de-trabalhad-30f9

Fonte: MST
Data: 2021-05-18
Título: Ataques armados de garimpeiros continuam na TI Yanomami e provocam a 
morte de duas crianças indígenas
Descrição: Mais recente ataque ocorreu na noite deste domingo (16). Segundo a 
Hutukara Associação Yanomami, duas crianças morreram afogadas depois de fugir do
tiroteio ocorrido no dia 10 de maio
Url : https://mst.org.br/2021/05/18/ataques-armados-de-garimpeiros-continuam-na-
ti-yanomami-e-provocam-a-morte-de-duas-criancas-indigenas/

Fonte: CUT 
Data: 2021-05-18
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Título: Trabalhadores da Petrobras Biocombustível entram em greve nesta quinta 
(20)
Descrição: Os trabalhadores das usinas da Petrobras Biocombustível (PBio), que 
está em processo de privatização, decretaram greve nacional por tempo 
indeterminado a partir das 7h da próxima quinta-feira (20), em defesa dos 
empregos. A paralisação é a resposta da categoria à direção da Petrobras que se 
recusa a negociar a manutenção dos trabalhadores no quadro de funcionários da 
estatal.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/trabalhadores-da-petrobras-biocombustivel-
entram-em-greve-nesta-quinta-20-6b96

Fonte: MST
Data: 2021-05-18
Título: Movimentos sociais e organizações do campo e cidade denunciam despejo de
comunidade no Tocantins
Descrição: Um conjunto de movimentos sociais, sindicais, pastorais, estudantis, 
organizações sociais e entidades do campo e cidade do Tocantins divulgam nota de
repúdio para denunciar o despejo de 31 famílias agricultoras, que está sendo 
realizado nesta terça-feira (18/5), em Porto Nacional, no Tocantins.
Desrespeitando os direitos humanos e a Nota de Orientação ao Covid-19 da 
Relatoria Especial da Organização das Nações Unidas (ONU), em plena pandemia as 
famílias que vivem na Comunidade Jacutinga há 30 anos foram surpreendidas por um
forte aparato policial, além de máquinas que iniciaram a destruição das moradias
e da escola da comunidade, denuncia o documento.
Url : https://mst.org.br/2021/05/18/movimentos-sociais-sindicais-pastorais-e-
estudantis-denunciam-despejo-de-comunidade-no-tocantins/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Opinião: O maior problema da América Latina é a desigualdade
Descrição: A região poderia ser uma das mais ricas do mundo. E o que existe é, 
na verdade, uma discrepância social gritante. Mas o Estado sozinho não pode 
lutar contra isso, opina Uta Thofern.
Url :https://www.dw.com/pt-br/opinião-o-maior-problema-da-américa-latina-é-a-
desigualdade/a-57561382?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-18 12:35:05
Título: Palestina: 212 mortos e cerca de 1,5 mil feridos por bombardeios de 
Israel
Descrição: Nas últimas 24h, Israel bombardeou 65 objetivos na Palestina com 110 
mísseis
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/18/palestina-212-mortos-e-cerca-de-
1-5-mil-feridos-por-bombardeios-de-israel

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-19 02:20:16
Título: 133 anos de liberdade: realidade ou ilusão?
Descrição: Na coluna de hoje, Estevan Mazzuia relembra o desfile da Mangueira em
1988 e reflete sobre a situação do negro no Brasil, 133 após depois da 
assinatura da Lei Áurea
Url :https://revistaforum.com.br/debates/133-anos-de-liberdade-realidade-ou-
ilusao/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-18 15:55:17
Título: Benny Briolly: MPF ordena adoção de \medidas urgentes\ para proteção de 
vereadora 
Descrição: Parlamentar trans de Niterói deixou o país após receber ameaças 
dentro da Câmara Municipal e em redes sociais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/18/benny-briolly-mpf-ordena-adocao-
de-medidas-urgentes-para-protecao-de-vereadora
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-18 21:41:09
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Título: Metrô-SP falta a audiência de conciliação, e trabalhadores entram em 
greve nesta 4ª
Descrição: Metroviários estão há dois anos sem reajuste salarial, empresa 
desconsiderou decisão judicial e encerrou negociações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/18/metro-sp-falta-a-audiencia-de-
conciliacao-e-trabalhadores-entram-em-greve-nesta-4

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-18 19:11:14
Título: Movimento de Resistência e Luta pelo Teto ocupa prédio do INSS no Centro
do Recife 
Descrição: Ocupação leva nome do militante da luta urbana Leonardo Cisneiros, 
INSS irá para pedir reintegração de posse na Justiça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/18/movimento-de-resistencia-e-luta-
pelo-teto-ocupa-predio-do-inss-no-centro-do-recife

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-18 18:55:56
Título: Morte do menino João Pedro em ação policial no RJ segue sem resposta 
após um ano
Descrição: Jovem de 14 anos foi morto após casa ter sido invadida por policiais 
em São Gonçalo, protestos hoje pediram justiça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/18/morte-do-menino-joao-pedro-em-
acao-policial-no-rj-segue-sem-resposta-apos-um-ano

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-18 09:58:42
Título: Artigo | Dia 18 de maio: Ainda estampamos nossas caras com uma insana 
alegria
Descrição: A luta Antimanicomial é fruto de um processo histórico chamado 
“Reforma Psiquiátrica”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/18/artigo-dia-18-de-maio-ainda-
estampamos-nossas-caras-com-uma-insana-alegria

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-18 17:54:11
Título: Internação e medicalização voltam a ser política de saúde mental no 
governo Bolsonaro
Descrição: No Dia Nacional de Luta Antimanicomial, profissionais da saúde 
alertam para os retrocessos de conquistas de 30 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/18/internacao-e-medicalizacao-
voltam-a-ser-politica-de-saude-mental-no-governo-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-18 17:46:25
Título: CNDH aponta violações em surto de covid que matou 9 em hospitais 
psiquiátricos do RS
Descrição: Relatório de conselho nacional constata negligência e faz série de 
recomendações a órgãos públicos e de controle social
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/18/cndh-aponta-violacoes-em-surto-
de-covid-que-matou-9-em-hospitais-psiquiatricos-do-rs

Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-19 05:00:34
Título: Vem aí um tarifaço na conta de luz?
Descrição: Em 2015, o nível dos reservatórios das hidrelétricas que abasteciam o
Sudeste do Brasil atingiu um nível crítico. Na crise hídrica, com o sistema 
perto do colapso, houve o acionamento de usinas térmicas e foram necessárias 
campanhas para o consumo racional e água e luz. Agora, a história se repete, com
algumas diferenças. O período de chuvas, que terminou em abril, teve 
precipitações muito abaixo das esperadas. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/vem-ai-um-tarifaco-na-conta-de-luz-1-
25023746
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-18 16:54:24
Título: Publicação resgata história de linchamento ocorrido em Chapecó na década
de 50
Descrição: Vicente Morellato registrou em versos passagem histórica que a elite 
prefere esquecer
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/18/publicacao-resgata-historia-de-
linchamento-ocorrido-em-chapeco-na-decada-de-50
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-18 13:13:48
Título: Em comissão da Câmara, deputado bolsonarista acerta soco em Paulo 
Teixeira (PT)
Descrição: Reunião analisa PL que pode liberar o uso medicinal da cannabis, 
quando Diego Garcia (Pode-PR) avançou contra o petista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/18/em-comissao-da-camara-deputado-
bolsonarista-acerta-soco-em-paulo-teixeira-pt
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-18 13:08:32
Título: Enfermaria psiquiátrica em hospital público da Grande SP está há 7 
anos \em reforma\
Descrição: Em Ferraz de Vasconcellos, última data anunciada pelo governo para o 
término da obra era outubro do ano passado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/18/enfermaria-psiquiatrica-em-
hospital-publico-da-grande-sp-esta-ha-7-anos-em-reforma
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-18 12:44:51
Título: Ato pelo fim do genocídio da população negra acontece nesta terça (18) 
em João Pessoa
Descrição: O ato ia acontecer no dia 13 de maio, mas foi adiado por conta das 
chuvas e acontece nesta terça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/18/ato-pelo-fim-do-genocidio-da-
populacao-negra-acontece-nesta-terca-18-em-joao-pessoa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-18 11:23:49
Título: Na CPI da covid, senador pede quebra de sigilo de Carlos Bolsonaro
Descrição: O objetivo é mapear um possível assessoramento paralelo do filho ao 
presidente Jair Bolsonaro na pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/18/na-cpi-da-covid-senador-pede-
quebra-de-sigilo-de-carlos-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-18 11:14:13
Título: Mudança no currículo pode colocar em risco primeiro curso de 
agroecologia do Nordeste
Descrição: Na Paraíba, movimentos populares, IES e estudantes lançam nota de 
repúdio ao enfraquecimento do curso de agroecologia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/18/mudanca-no-curriculo-pode-
colocar-em-risco-primeiro-curso-de-agroecologia-do-nordeste
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-18 10:25:10
Título: Artigo | Ensinamentos da Reforma Psiquiátrica para os tempos de pandemia
Descrição: A luta antimanicomial traz a compreensão de que os problemas mentais 
não são apenas diagnósticos psiquiátricos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/18/artigo-ensinamentos-da-reforma-
psiquiatrica-para-os-tempos-de-pandemia
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-18 20:03:56
Título: Lupi pede moderação a Ciro, que atacou Lula
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Descrição: O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, pediu moderação ao 
correligionário e presidenciável Ciro Gomes. Ciro atacou o ex-presidente Lula e 
o chamou de maior 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/lupi-pede-moderacao-a-ciro-que-
atacou-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-18 15:48:55
Título: CPI da Covid deve investigar ‘ministério paralelo’ e quebrar sigilos de 
Carlos Bolsonaro
Descrição: A CPI da Pandemia deve investigar a existência de um possível 
“ministério paralelo da saúde”, que teria atuado junto ao governo federal na 
defesa de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/cpi-da-covid-deve-investigar-
ministerio-paralelo-e-quebrar-sigilos-de-carlos-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-19 02:25:04
Título: Ricardo Nunes, novo prefeito de São Paulo, possui nove fazendas em 
Minas, duas delas por usucapião
Descrição: Prefeito paulistano chegou a alegar hipossuficiência, o “atestado de 
pobreza”, para obter imóveis rurais no município de Três Marias, enquanto morava
e exercia cargos políticos em São Paulo, lá ele cria gado e arrenda as terras 
para plantação de eucalipto
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ricardo-nunes-novo-prefeito-de-sao-
paulo-possui-nove-fazendas-em-minas-duas-delas-por-usucapiao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-19 00:00:38
Título: Ernesto Araújo se comportou como um rato medroso na CPI
Descrição: Durante mais de 7 horas o ex-chanceler Ernesto Araújo foi à CPI do 
Covid no Senado. Ele que durante seu mandato à frente do Itamaraty se mostrava 
corajoso e altaneiro, parecia um menino mimado nervoso. Ou melhor, um rato 
assustado. Gaguejou o tempo todo e foi encurralado pelos senadores. O editor da 
Fórum, Renato Rovai, [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ernesto-araujo-se-comportou-como-um-
rato-medroso-na-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 23:11:08
Título: 1ª Turma do STF condena definitivamente Éder Mauro por difamação contra 
Jean Wyllys
Descrição: “Sempre que a Justiça brasileira toma uma decisão justa aumenta meu 
otimismo. Essa decisão do STF é muito mais importante do que se imagina e cria 
uma jurisprudência poderosa”, disse o ex-deputado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/1a-turma-do-stf-condena-
definitivamente-eder-mauro-por-difamacao-contra-jean-wyllys/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 22:19:33
Título: Lewandowski nega HC à “Capitã Cloroquina” que pedia direito a ficar em 
silêncio na CPI do Genocídio
Descrição: Ao contrário de Eduardo Pazuello, Mayra Pinheiro não é investigada 
pela PGR
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lewandowski-nega-hc-apresentado-pela-
capita-cloroquina-que-pedia-direito-a-ficar-em-silencio-na-cpi-do-genocidio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 22:11:35
Título: Câmara aprova requerimento de Rogério Correia para que ministro Marinho 
explique “Bolsolão”
Descrição: “Este arranjo espúrio, além de ferir gravemente as normas 
constitucionais que definem as emendas parlamentares impositivas, dificulta a 
fiscalização e controle por parte TCU e da sociedade”, diz o deputado
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/camara-aprova-requerimento-de-rogerio-
correia-para-que-ministro-marinho-explique-bolsolao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 21:41:25
Título: Pazuello deve ir fardado à CPI do Genocídio para tentar intimidar Renan 
Calheiros
Descrição: \É uma forma de o Pazuello lembrar a todos que é general do Exército 
e que o Renan é o Renan\, disse um aliado do ex-ministro à coluna Radar, da Veja
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pazuello-deve-ir-fardado-a-cpi-do-
genocidio-para-tentar-intimidar-renan-calheiros1/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 21:09:55
Título: Randolfe após depoimento de Araújo: “Relações Exteriores eram um 
apêndice do gabinete da Covid”
Descrição: Tanto o vice-presidente como o relator da CPI, Renan Calheiros, 
avaliaram que o depoimento do ex-chanceler compromete ainda mais Eduardo 
Pazuello: \O melhor que ele faria é colaborar\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/randolfe-apos-depoimento-de-araujo-
ficou-evidente-que-as-relacoes-exteriores-eram-um-apendice-do-gabinete-da-
doenca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 20:13:25
Título: Flávio Bolsonaro segue o pai e mente na CPI do Genocídio: “narrativa da 
gripezinha é fake news”
Descrição: No início da pandemia, o presidente classificou a doença desta 
maneira em mais de uma oportunidade
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-bolsonaro-segue-o-pai-e-mente-
na-cpi-do-genocidio-narrativa-da-gripezinha-e-fake-news/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 19:36:01
Título: Massacre de Israel em Gaza continua, Colômbia segue conflagrada – Por 
Ana Prestes
Descrição: Notas Internacionais: Bombardeios contra palestinos não param e já 
são 61 crianças mortas pelos ataques israelenses. Na Colômbia, o presidente Iván
Duque diz que negocia, mas segue com a violenta repressão aos manifestantes
Url :https://revistaforum.com.br/rede/massacre-de-israel-em-gaza-continua-
colombia-segue-conflagrada-por-ana-prestes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 18:58:47
Título: Ex-MoroBloco, Suzana Vieira afirma que não aprova nada do governo 
Bolsonaro
Descrição: Ela disse ainda que continua amiga da colega e ex-secretária de 
Cultura, Regina Duarte: “ela não foi lá defender os direitos dela, porque não 
precisava disso”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ex-morobloco-suzana-vieira-afirma-que-
nao-aprova-nada-do-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 18:44:02
Título: Direita é atropelada no Chile e abre caminho para Constituição anti-
neoliberal
Descrição: No último final de semana, o Chile realizou eleições para a 
Assembleia Constituinte e cargos eletivos regionais. Os movimentos que marcharam
nos últimos anos conseguiram uma imponente vitória, garantindo ampla 
participação da esquerda e independentes ligados às mobilizações no organismo 
que irá reescrever a Constituição chilena. A direita, de Sebastián Piñera, ficou
pequena e vai [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/direita-e-atropelada-no-chile-e-abre-
caminho-para-constituicao-anti-neoliberal/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 18:38:38
Título: Randolfe enquadra Araújo sobre oxigênio enviado por Maduro: “Você 
agradeceu a alguém da Venezuela?”
Descrição: “Se o senhor tivesse agido, muitas mortes teriam sido evitadas”, 
afirmou o presidente da CPI do Genocídio, Omar Aziz, em relação à doação de 
oxigênio feito pelos venezuelanos a Manaus
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/randolfe-enquadra-araujo-sobre-
oxigenio-enviado-por-maduro-voce-agradeceu-a-alguem-da-venezuela/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 18:24:14
Título: Renan Calheiros requisita gravações de reuniões de Ernesto Araújo no 
Ministério das Relações Exteriores
Descrição: Relator da CPI do Genocídio fez o pedido após o senador Rogério 
Carvalho (PT-SE) expor áudios e responsabilizar a pasta pelo atraso no IFA da 
China
Url :https://revistaforum.com.br/politica/renan-calheiros-requisita-gravacoes-
de-reunioes-de-ernesto-araujo-no-ministerio-das-relacoes-exteriores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 18:19:30
Título: Não basta eleger Lula: é preciso reformas estruturais – Por Julian 
Rodrigues
Descrição: Bolsonaro segue forte: bolsonarismo é corrente neofascista de massas,
não derreterá, Lula está chamado a liderar governo de esquerda com programa 
democrático-popular
Url :https://revistaforum.com.br/rede/nao-basta-eleger-lula-e-preciso-reformas-
estruturais-por-julian-rodrigues/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 12:34:46
Título: Juízes e procuradores conseguem adiar PEC que acaba com férias de 60 
dias: “momento é inoportuno”
Descrição: O pretexto para a medida foi considerar que o momento, com a pandemia
da Covid, é inoportuno para discutir mudanças
Url :https://revistaforum.com.br/politica/juizes-e-procuradores-conseguem-adiar-
pec-que-acaba-com-ferias-de-60-dias-momento-e-inoportuno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 12:16:20
Título: “Capitã Cloroquina” mentiu sobre autoria de artigo em seleção para 
professor universitário
Descrição: Mayra Pinheiro, que será ouvida nesta quinta-feira (20) na CPI do 
Genocídio, também deixou o Partido Novo por não concordar com apoio de João 
Amoêdo ao impeachment de Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/capita-cloroquina-mentiu-sobre-
autoria-de-artigo-em-selecao-para-professor-universitario/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 12:14:36
Título: Luciano Hang volta atrás em boicote e gasta R$ 1,3 milhão no “jornalismo
ideológico” do Fantástico
Descrição: “Enquanto esses programas prestarem um desserviço à nação e estiverem
contra os valores da família brasileira, não iremos anunciar”, escreveu o dono 
da Havan em 2019
Url :https://revistaforum.com.br/midia/luciano-hang-volta-atras-em-boicote-e-
gasta-r-13-milhao-no-jornalismo-ideologico-do-fantastico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 11:35:04
Título: “Não se deixe contaminar pelo ódio”, diz Papa Francisco em carta ao pai 
de Henry Borel
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Descrição: \O Santo Padre recebeu a carta, triste e aflita, que lhe enviou 
contando nela as horas amargas que vive o povo brasileiro e também a loucura 
humana que levou ao massacre do pequenino Henry Borel\, diz a carta do Papa a 
Leniel
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/nao-se-deixe-contaminar-pelo-odio-diz-
papa-francisco-em-carta-ao-pai-de-henry-borel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-18 11:19:19
Título: Advogado de hacker aponta “parcialidade” em audiência e pergunta se Moro
conhece juiz
Descrição: Magistrado que conduzia o julgamento indeferiu perguntas e disse que 
defesa estava adotando \tom muito ofensivo\ nas perguntas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/advogado-de-hacker-aponta-
parcialidade-em-audiencia-e-pergunta-se-moro-conhece-juiz/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-18 11:00:48
Título: Há uma revolução na academia brasileira – e Felipe Neto precisa conhecê-
la
Descrição: Em 10 anos, triplicamos a presença de estudantes negros, pobres e 
indígenas e aumentamos o número de pessoas pobres nas universidades. E é isso o 
que não podemos perder de vista.The post Há uma revolução na academia brasileira
– e Felipe Neto precisa conhecê-la appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/05/18/revolucao-academia-brasileira-felipe-
neto-precisa-conhece-la/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-05-18 03:00:00
Título: Ataques e desmontes do censo impactam diretamente a democracia. 
Entrevista especial com Dalia Romero
Descrição:  
Atacar o censo é atacar a democracia e pôr em xeque o funcionamento 
institucional da nação. É com essa clara ideia que a professora Dalia Romero 
define o que representam os http://www.ihu.unisinos.br/609325-ataques-e-
desmontes-do-censo-impactam-diretamente-a-democracia-entrevista-especial-com-
dalia-romero
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-19 05:00:05
Título: Museu Nacional lança site com exposição virtual e informações sobre as 
obras, que devem acabar até 2026
Descrição: RIO - O Museu Nacional lançou, nesta terça-feira, dia 18, um novo 
site com diversos conteúdos que buscam aproximar o visitante à instituição pela 
internet. Entre eles estão a exposição virtual “Os Primeiros Brasileiros” e 
diversas notícias sobre as obras de restauração do museu, que foi atingido por 
um incêndio em 2018. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/museu-nacional-lanca-site-com-exposicao-
virtual-informacoes-sobre-as-obras-que-devem-acabar-ate-2026-25023902
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-19 04:30:57
Título: Insistência na cloroquina e demora na compra de vacinas: os erros de 
Pazuello na Saúde
Descrição: BRASÍLIA — Em 15 de maio do ano passado, numa sexta-feira, o general 
da ativa Eduardo Pazuello, então secretário executivo do Ministério da Saúde, 
apressou-se em convocar uma reunião com integrantes da cúpula do órgão. No 
encontro, o militar lamentou a saída do médico Nelson Teich do comando da pasta,
o segundo a deixar o cargo em plena pandemia, e comunicou que conduziria todos 
os trabalho dali em diante. Em sua primeira ordem, Pazuello avisou que queria a 
aprovação de um protocolo sobre o tratamento da Covid-19. Para cumprir essa 
missão, parte da equipe trabalhou ao longo do fim de semana. Poucos dias depois,
a pasta anunciou a \nota informativa\ que ampliava a recomendação de uso de 
cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina no SUS (Sistema Único de Saúde) 
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desde o primeiro dia dos sintomas, ainda que leves e moderados. Não havia à 
época, assim como não existe até hoje, comprovação da eficácia dos medicamentos.
Mas o pedido atendia aos interesses de Jair Bolsonaro, que propagandeava o uso 
dessas drogas. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/insistencia-na-cloroquina-demora-na-compra-
de-vacinas-os-erros-de-pazuello-na-saude-1-25023485
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-19 08:14:20
Título: CPI da covid: 10 elogios de Bolsonaro a Pazuello, que presta depoimento 
mais aguardado
Descrição: Ex-ministro da Saúde fala aos senadores nesta quarta após ganhar na 
Justiça o direito a não responder questões que possam incriminá-lo.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56950333
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-18 23:31:58
Título: CPI da Covid: 5 críticas dos senadores à atuação do Itamaraty – e as 
respostas de Ernesto Araújo
Descrição: Ex-ministro foi cobrado por falas sobre China e demora na aquisição 
de vacinas durante depoimento à comissão que investiga ações e possíveis 
omissões do governo no combate à pandemia.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57166532
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-18 00:00:59
Título: 8 anos e 12 quilos, a criança com malária e desnutrição que simboliza o 
descaso com os Yanomami no Brasil
Descrição: Etnia enfrenta crises sanitária e ambiental com escalada de violência
por garimpos ilegais. Povo denuncia novo ataque neste domingo. Imagem expõe o 
grave e crônico problema da assistência à saúde em várias aldeias
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-17/8-anos-e-12-quilos-a-crianca-
com-malaria-e-desnutricao-que-simboliza-o-descaso-com-os-yanomami-no-brasil.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-18 00:00:00
Título: Após tensão, sindicalistas escrevem para Doria pedindo que não venda 
sede dos Metroviários
Descrição: Centrais sindicais enviaram carta ao governador, João Doria (PSDB), a
fim de pedir que desista da venda do terreno em que funciona a sede do Sindicato
dos Metroviários de São Paulo, na rua Serra do Japi, na zona leste da 
capital.Leia mais (05/18/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/05/apos-tensao-sindicalistas-escrevem-para-doria-
pedindo-que-nao-venda-sede-dos-metroviarios.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-18 00:00:00
Título: Na CPI, Ernesto deixa patente omissão do Itamaraty ao ignorar vacinas 
contra Covid
Descrição: Em depoimento à CPI da Covid, o ex-chanceler Ernesto Araújo deixou 
claro que o presidente Jair Bolsonaro orientou o Itamaraty a viabilizar a compra
de cloroquina, mas não deu instruções para o ministério buscar e negociar 
vacinas contra a Covid-19.Leia mais (05/18/2021 - 17h42)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/05/na-cpi-ernesto-deixa-patente-omissao-do-itamaraty-ao-ignorar-
vacinas-contra-covid.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-18 23:14:00
Título: Câmara aprova aumento da pena mínima para feminicídio
Descrição: Pelo projeto, a pena mínima passa de 12 para 15 anos de prisão
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/760992-camara-aprova-aumento-da-pena-
minima-para-feminicidio/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-18 23:12:00
Título: Estoque de kit-intubação segue preocupante, afirmam gestores de saúde
Descrição: Segundo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, risco 
iminente de falta de medicamentos ainda existe em todas as unidades da Federação
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/760970-estoque-de-kit-intubacao-segue-
preocupante-afirmam-gestores-de-saude/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-18 23:10:00
Título: Relator prevê 25% do superávit financeiro de Itaipu para bancar novo 
programa social
Descrição: Elmar Nascimento incluiu a mudança em seu parecer preliminar à MP da 
Eletrobras, oposição criticou a proposta no Plenário
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/761047-relator-preve-25-do-superavit-
financeiro-de-itaipu-para-bancar-novo-programa-social/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-18 21:40:00
Título: Câmara aprova projeto que proíbe despejo de imóveis na pandemia
Descrição: Proposta suspende os atos praticados desde 20 de março de 2020, 
exceto aqueles já concluídos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/760884-camara-aprova-projeto-que-proibe-
despejo-de-imoveis-na-pandemia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-19 05:19:26
Título: Plano de entendimento da Arábia Saudita com Síria poderia fazer parte de
algo maior, diz analista
Descrição: Desde o início de 2021, a Arábia Saudita tem se engajado em 
conversações com diversas nações do Oriente Médio, tais como Catar, Turquia, Irã
e Síria.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021051917542793-plano-de-
entendimento-da-arabia-saudita-com-siria-poderia-fazer-parte-de-algo-maior-diz-
analista/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-19 01:36:54
Título: Procuradoria de NY: investigação contra Organização Trump 'não é mais um
caso puramente civil'
Descrição: A Procuradoria-Geral de New York informou hoje (18) que está 
realizando uma investigação criminal sobre as organizações do ex-presidente dos 
EUA, Donald Trump, expandindo um caso que vinha sendo tratado apenas no âmbito 
civil.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021051917541874-procuradoria-de-ny-
investigacao-contra-organizacao-trump-nao-e-mais-um-caso-puramente-civil/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-18 23:59:16
Título: China reduz envio de insumos para produção da CoronaVac no Brasil
Descrição: Um dia após o governo de São Paulo anunciar o envio de quatro mil 
litros de insumos para a produção da vacina CoronaVac, o Ministério da Saúde  
foi notificado que haverá redução no lote previsto para chegar ao país no dia 
26.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021051817541567-china-reduz-envio-de-
insumos-para-producao-da-coronavac-no-brasil/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-18 19:20:00
Título: Após ataque hacker, preço da gasolina nos EUA tem maior valor desde 2014
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Descrição: Um ataque hacker realizado no início deste mês contra a Colonial 
Pipeline, empresa norte-americana que controla um dos principais oleodutos dos 
Estados Unidos, fez com o que o preço da gasolina no país atingisse um dos 
maiores valores dos últimos anos. 
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021051817541026-apos-ataque-hacker-
preco-da-gasolina-nos-eua-tem-maior-valor-desde-2014/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-18 16:32:53
Título: Voto impresso: bolsonarismo tem 'estratégia de tumultuar e elevar a 
tensão', diz especialista
Descrição: Uma reunião da comissão especial da Câmara dos Deputados na última 
segunda-feira (17) abordou o tema do voto impresso. A Sputnik Brasil conversou 
com especialistas sobre a viabilidade da pauta, que sempre foi bandeira do 
bolsonarismo.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021051817540781-voto-impresso-
bolsonarismo-tem-estrategia-de-tumultuar-e-elevar-a-tensao-diz-especialista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-18 08:03:20
Título: Após acordos com Israel, países árabes se calam pela 1ª vez diante do 
conflito israelo-palestino
Descrição: O comedimento adotado por alguns países árabes perante os confrontos 
entre Israel e a Faixa de Gaza demonstram uma postura nunca vista antes na 
região, e causam revolta entre suas populações.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021051817538344-apos-
acordos-com-israel-paises-arabes-se-calam-pela-1-vez-diante-do-conflito-israelo-
palestino/
 

https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021051817538344-apos-acordos-com-israel-paises-arabes-se-calam-pela-1-vez-diante-do-conflito-israelo-palestino/
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021051817538344-apos-acordos-com-israel-paises-arabes-se-calam-pela-1-vez-diante-do-conflito-israelo-palestino/
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021051817538344-apos-acordos-com-israel-paises-arabes-se-calam-pela-1-vez-diante-do-conflito-israelo-palestino/
https://br.sputniknews.com/opiniao/2021051817540781-voto-impresso-bolsonarismo-tem-estrategia-de-tumultuar-e-elevar-a-tensao-diz-especialista/
https://br.sputniknews.com/opiniao/2021051817540781-voto-impresso-bolsonarismo-tem-estrategia-de-tumultuar-e-elevar-a-tensao-diz-especialista/
https://br.sputniknews.com/americas/2021051817541026-apos-ataque-hacker-preco-da-gasolina-nos-eua-tem-maior-valor-desde-2014/
https://br.sputniknews.com/americas/2021051817541026-apos-ataque-hacker-preco-da-gasolina-nos-eua-tem-maior-valor-desde-2014/

