
    Boletim de Notícias – Brasil - 20/05/2021
             www.labdadosbrasil.com

 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-19 19:59:03
Título: Brasil passa de 440 mil mortos, e novos casos de covid seguem em alta
Descrição: País registra mais 2.641 vítimas da covid em 24 horas, Fiocruz prevê 
aumento nas internações nos próximos dias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/19/brasil-passa-de-440-mil-mortos-
e-novos-casos-de-covid-seguem-em-alta

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 01:11:01
Título: Câmara aprova MP da privatização da Eletrobras
Descrição: \Existem interesses não republicanos por trás dessa privatização\, 
disse Fabiola Latino Antezana, do Stiu-DF e da CUT-DF, à Fórum
Url :https://revistaforum.com.br/politica/urgente-camara-aprova-mp-da-
privatizacao-da-eletrobras/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-19 11:26:02
Título: Desmatamento na Amazônia causado por mineração ilegal aumenta 90% entre 
2017 e 2020
Descrição: A taxa de desmatamento ilegal em áreas de mineração aumentou mais de 
90% na Amazônia entre 2017 e 2020, revela artigo escrito por pesquisadores da 
Escola Politécnica (Poli) da Universidade de São Paulo (USP).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021051917545632-desmatamento-na-
amazonia-causado-por-mineracao-ilegal-aumenta-90-entre-2017-e-2020/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-20 08:55:48
Título: Covid: testes insuficientes e desorganizados deixam Brasil no escuro 
para controlar a pandemia
Descrição: Mesmo com vacinação, epidemiologistas apontam que a testagem em massa
é essencial para apontar as tendências da epidemia e embasar decisões para 
controlar surtos do vírus.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57163793
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-19 17:19:08
Título: Pazuello é pego em mentira sobre o TCU e diverge da Pfizer em depoimento
Descrição: Ex-ministro da Saúde mentiu aos senadores falando sobre contatos com 
o laboratório
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/19/pazuello-e-pego-em-mentira-
sobre-o-tcu-e-diverge-da-pfizer-em-depoimento

Fonte: Al Jazeera – 
Título: Morte, destruição em Gaza enquanto Israel desafia o chamado de trégua - 
Live
Descrição: Israel continua a bombardear Gaza, matando pelo menos um palestino 
enquanto Benjamin Netanyahu desafia os apelos por um cessar-fogo.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/5/20/death-destruction-in-gaza-as-
israel-defies-truce-call-live

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-05-20 02:28:25
Título: Autoridades israelenses dizem que o cessar-fogo pode ser alcançado em 
dois dias.
Url :https://www.nytimes.com/2021/05/19/world/middleeast/israeli-officials-say-
cease-fire-may-be-reached-within-two-days.html

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Data: 2021-05-20 05:14:35
Título: Cessar-fogo no conflito entre Israel e Gaza está próximo de ocorrer, 
prevê oficial do Hamas
Descrição: Um oficial sênior do Hamas afirmou que um cessar-fogo no conflito 
entre Israel e Gaza deve ocorrer nos próximos dias, depois de o presidente dos 
EUA, Joe Biden, exortar o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, a buscar uma \
desescalada\ do conflito.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021052017548651-cessar-
fogo-no-conflito-entre-israel-e-gaza-esta-proximo-de-ocorrer-preve-oficial-do-
hamas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 08:55:17
Título: Dimas Covas, do Butantan, diz que Pazuello mentiu à CPI sobre contrato 
da CoronaVac
Descrição: Covas disse que o contrato do governo federal para compra da 
CoronaVac, produzida pelo Butantan, levou mais de seis meses. \Está com 
deficiência de memória\, ironizou Doria
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dimas-covas-do-butantan-diz-que-
pazuello-mentiu-a-cpi-sobre-contrato-da-coronavac/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-19 16:44:46
Título: Família Pazuello teria ligação com milícias de Manaus, diz site
Descrição: O general tem pretensões políticas no estado do Amazonas e conta com 
o apoio de bolsonaristas locais para uma candidatura a governador ou uma vaga no
Senado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/familia-pazuello-teria-ligacao-com-
milicias-de-manaus-diz-revista/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-19 19:10:20
Título: Salles entra na mira da PF,  mas \boiada\ avança no Congresso e 
aprofunda desmonte 
Descrição: \PL´s da Grilagem\ e novo Marco para o Licenciamento Ambiental são 
prioridades para os interesses da bancada ruralista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/19/salles-entra-na-mira-da-pf-mas-
boiada-avanca-no-congresso-e-aprofunda-desmonte

Fonte: Conta Agrotóxicos 
Data: 2021-05-19
Título: 13 Razões para dizer NÃO ao trigo HB4 geneticamente modificado.
Descrição: O pão nosso de cada dia está ameaçado. Assine manifesto contra a 
liberação do trigo transgênico. O governo brasileiro pode liberar o consumo de 
trigo transgênico no Brasil. O produto foi geneticamente modificado para ser 
resistente a um agrotóxico já proibido na Europa e em outros países. Se 
aprovada, a medida afetará a alimentação de todos os brasileiros.
Url : https://contraosagrotoxicos.org/trigo-transgenico-no-nosso-pao-nao/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Pesticidas vetados na UE são detectados em frutas do Brasil
Descrição: Greenpeace identifica em frutas vendidas na Alemanha substâncias que 
são proibidas na Europa, algumas produzidas por empresas alemãs. Organização 
critica \dupla moral\ e alerta para efeitos do acordo UE-Mercosul.
Url :https://www.dw.com/pt-br/pesticidas-vetados-na-ue-são-detectados-em-frutas-
do-brasil/a-57587430?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-19 14:44:51
Título: Atingidos ocupam mineradora ArcellorMittal para exigir reparação em 
Itatiaiuçu (MG)
Descrição: Cerca de 2 mil pessoas foram atingidas e foram retiradas de suas 
casas devido à insegurança da barragem Serra Azul
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/19/atingidos-ocupam-mineradora-
arcellormittal-para-exigir-reparacao-em-itatiaiucu-mg

Fonte: Vatican News - Português
Título: Bispos da Amazônia publicam carta aberta ao povo brasileiro
Descrição: A Comissão Episcopal Especial para a Amazônia da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM-Brasil) 
divulgam nesta quarta-feira, 19 de maio, a carta aprovada pelos bispos da 
Amazônia que reunidos, de modo on-line, entre os dias 18 e 19 de maio, se 
dirigirem ao povo brasileiro diante às ameaças a toda casa comum e, 
especialmente, ao bioma amazônico.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2021-05/bispos-da-amazonia-
publicam-carta-aberta-ao-povo-brasileiro.html

Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-20 06:00:26
Título: Mercedes Baptista: os 100 anos da primeira bailarina negra do Municipal 
e um dos nomes mais importantes da dança no Brasil
Descrição: Ainda pairam dúvidas sobre sua real data de nascimento, mas para 
efeito simbólico, em 20 de maio comemora-se o aniversário da bailarina e 
coreógrafa Mercedes Baptista. Considerada uma das precursoras do balé e da dança
afro no Brasil, ela completaria 100 anos em 2021.Embora Mercedes tenha feito 
história ao se tornar a primeira bailarina negra a integrar o corpo de baile do 
Theatro Municipal do Rio Janeiro em 1948, suas maiores contribuições para a 
cultura brasileira se concretizaram fora dele. Ela foi responsável por 
consolidar a identidade da dança afrobrasileira e divulgá-la mundo afora, abriu 
portas e ofereceu oportunidades para inúmeros artistas negros, incluindo Elza 
Soares, no seu próprio Balé Folclórico, foi uma das mentes por trás da revolução
estética que transformou o carnaval carioca nos anos 60, e foi uma personagem 
fundamental na luta antirracista empreendida no país, através da valorização da 
arte e da cultura negra brasileiras. 
Url :https://oglobo.globo.com/celina/mercedes-baptista-os-100-anos-da-primeira-
bailarina-negra-do-municipal-um-dos-nomes-mais-importantes-da-danca-no-brasil-
25025193

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-05-19
Título: CUT organiza ato contra a fome, a carestia e pelo auxílio de R$ 600
Descrição: Na próxima quarta-feira, 26, a partir das 10 horas da manhã, serão 
realizadas ações simbólicas em frente ao Congresso Nacional, em Brasília, contra
a fome, em defesa da vacinação e pelo auxílio emergencial de R$ 600. Os 
sindicalistas querem alertar os representantes dos três poderes: Executivo, 
Legislativo e Judiciário, para a situação dramática que atinge a maioria da 
população. A manifestação será feita em conjunto com as demais centrais, o 
Movimento dos Sem Terra (MST) e as Frentes Brasil Popular e Povo sem Medo,entre 
outras entidades.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/cut-organiza-ato-contra-a-fome-a-carestia-
e-pelo-auxilio-de-r-600-3616

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 01:45:45
Título: NSO Group: a empresa israelense que Carlos Bolsonaro quer contratar para
te espionar – Blog Terra em Transe
Descrição: Os Bolsonaro têm mantido relações próximas com os israelenses desde a
eleição de 2018 e mostrado o desejo de importar diversas tecnologias militares e
de vigilância para reforçar a já brutal repressão policial no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/terraemtranse/nso-group-a-empresa-
israelense-que-carlos-bolsonaro-quer-contratar-para-te-espionar-blog-terra-em-
transe/

Fonte: Brasi 247
Data: 2021-05-19
Título: Carlos Bolsonaro intervém em compra de aparelho espião e cria crise 
militar
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Descrição: Uma licitação para a aquisição de uma ferramenta de espionagem expôs 
a disputa entre o alto comando militar e o vereador carioca Carlos Bolsonaro 
(Republicanos), o filho "02" do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem 
partido). Diferentemente de editais semelhantes ocorridos em outras ocasiões, 
desta vez órgãos oficiais de investigação que seriam beneficiados diretamente 
pela ferramenta, como o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) e a Abin 
(Agência Brasileira de Informações), não estão envolvidos nas tratativas.
Url : https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/05/19/briga-
entre-militares-e-carlos-bolsonaro-racha-orgaos-de-inteligencia.htm

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-05-19 09:00:28
Título: Da Colômbia aos EUA, violência policial leva protestos a movimentos de 
massa
Descrição: Na Colômbia e em muitos outros países, os ataques das forças de 
segurança contra os manifestantes levaram a avaliações de injustiça em todo o 
país.
Url :https://www.nytimes.com/2021/05/19/world/americas/colombia-protests-
police.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-19 20:36:16
Título: Articulação indígena recorre ao STF para frear ataque de garimpeiros 
contra Yanomamis
Descrição: Indígenas sofrem com a escalada da violência dentro de sua reserva, 
duas crianças já foram mortas e ataques continuam
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/19/articulacao-indigena-recorre-ao-
stf-para-frear-ataque-de-garimpeiros-contra-yanomamis
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-19 19:01:54
Título: Funai diz que presta segurança a Yanomamis sob ataque do garimpo, 
indígenas desmentem
Descrição: Agentes citados pelo órgão como responsáveis pela segurança da 
comunidade estão, na verdade, a 150km do local ameaçado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/19/funai-diz-que-presta-seguranca-
a-yanomamis-sob-ataque-do-garimpo-indigenas-desmentem
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-19 16:37:54
Título: Antes da CPI, Pazuello mudou três vezes a data de notificação da crise 
de Manaus
Descrição: Ex-ministro afirmou que ficou sabendo da iminente crise de oxigênio 
no dia 10, mas já informara antes 8 e 17 de janeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/19/antes-da-cpi-pazuello-mudou-
tres-vezes-a-data-de-notificacao-da-crise-de-manaus

Fonte: Destaques da Carta Maior
Título: 'Allende está sorrindo'
Descrição: Kenny Karpov: "O Chile será o túmulo do neoliberalismo!"
Em um acontecimento que foi celebrado por defensores da democracia em todo o 
mundo, os eleitores chilenos elegeram neste fim de semana uma lista progressista
de delegados para a assembleia constituinte encarregada de reescrever a 
constituição de direita do país, imposta há mais de 40 anos, durante a ditadura 
militar do general Augusto Pinochet, e que continua a reproduzir a desigualdade 
por mais de três décadas desde o fim de seu governo.
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=50617

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-19 16:16:35
Título: Museu Violeta Parra, no Chile, segue fechado há mais de 1 ano após 
incêndio criminoso
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Descrição: 18 de maio foi o Dia Internacional dos Museus, data que reforça a 
importância desses locais para a cultura dos países
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/19/museu-violeta-parra-no-chile-
segue-fechado-ha-mais-de-1-ano-apos-incendio-criminoso
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-19 15:10:33
Título: Deputados do RJ revogam Medalha Tiradentes concedida a Jairinho em 2007
Descrição: Preso pela morte do enteado, vereador recebeu honraria por se \
preocupar com a área da infância e juventude\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/19/deputados-do-rj-revogam-medalha-
tiradentes-concedida-a-jairinho-em-2007
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-19 13:36:32
Título: Pesquisa mostra que 79,2% das famílias pernambucanas estão endividadas
Descrição: A taxa é superior à média nacional, de 67,5%, cerca de 12% não tem 
como pagar as contas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/19/pesquisa-mostra-que-79-2-das-
familias-pernambucanas-estao-endividadas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-19 13:36:05
Título: Na pandemia, UFABC promove curso a distância para egressas do sistema 
prisional 
Descrição: Serão oferecidas aulas com temáticas de raça, gênero e classe social 
e oficinas sobre práticas jurídicas e jornalísticas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/19/na-pandemia-ufabc-promove-curso-
a-distancia-para-egressas-do-sistema-prisional
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-19 12:54:55
Título: Colapso: leitos de UTI para covid têm 100% de ocupação no sertão da 
Paraíba, diz CRM
Descrição: Apesar do incremento de leitos de UTI nos últimos dois meses na 
região, todos se encontram ocupados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/19/colapso-leitos-de-uti-para-
covid-tem-100-de-ocupacao-no-sertao-da-paraiba-diz-crm
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-19 12:38:53
Título: Ex-presidentes da América Latina publicam carta em solidariedade ao povo
colombiano
Descrição: Lula, Dilma, Evo Morales e Pepe Mujica estão entre os 30 firmantes do
comunicado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/19/ex-presidentes-da-america-
latina-publicam-carta-em-solidariedade-ao-povo-colombiano
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-19 12:00:18
Título: No Rio de Janeiro, projeto de lei sobre titulação de terras pode 
facilitar grilagem
Descrição: Para especialistas, \Titula Rio\ reproduz \Titula Brasil\, programa 
do governo federal que mercantiliza direito à terra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/19/no-rio-de-janeiro-projeto-de-
lei-sobre-titulacao-de-terras-pode-facilitar-grilagem
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-19 11:54:37
Título: Trabalhadores da Petrobras Biocombustível entram em greve nesta quinta-
feira
Descrição: A privatização da Petrobras Biocombustível foi anunciada em julho de 
2020 e está na fase vinculante de venda das usinas
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/19/trabalhadores-da-petrobras-
biocombustivel-entram-em-greve-nesta-quinta-feira
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-19 11:30:53
Título: Ex-dirigente da guerrilha FARC-EP, Jesús Santrich é morto pelo exército 
colombiano
Descrição: Ex-guerrilheiro teria caído numa emboscada na fronteira entre 
Colômbia e Venezuela
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/19/ex-dirigente-da-guerrilha-farc-
ep-jesus-santrich-e-morto-pelo-exercito-colombiano
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-19 08:59:53
Título: Famílias em situação de extrema pobreza aguardam sanção de Zema para 
auxílio de R$600
Descrição: Projeto foi aprovado em 30 de abril pela Assembleia Legislativa, 
proposta prevê parcela única de R$ 600
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/19/familias-em-situacao-de-extrema-
pobreza-aguardam-sancao-de-zema-para-auxilio-de-r-600
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-19 23:05:48
Título: Lula e Boulos acertam São Paulo
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quarta-feira 
(19/5), acertou São Paulo com o líder do MTST Guilherme Boulos (PSOL). Pelo 
Twitter, o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/lula-e-boulos-acertam-sao-paulo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-19 18:58:08
Título: As mentiras de Pazuello revoltam os senadores da CPI da Covid [ao vivo]
Descrição: Nunca se mentiu tanto na história deste país quanto os depoentes na 
CPI da Covid no Senado. O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello mente na 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/as-mentiras-de-pazuello-revoltam-
os-senadores-da-cpi-da-covid-ao-vivo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 00:28:10
Título: VÍDEO: Lula explica origem da gravata que Pazuello tentou imitar na CPI 
do Genocídio
Descrição: \É a gravata que eu mais uso quando quero fazer uma coisa 
importante\, disse o ex-presidente, em 2020, ao presentear um apoiador com o 
acessório. Assista
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/video-lula-explica-origem-da-
gravata-que-pazuello-tentou-imitar-na-cpi-do-genocidio1/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 00:24:57
Título: Jornal Nacional destaca que Pazuello irritou senadores e foi chamado de 
mentiroso
Descrição: Telejornal expõe contradições do ministro na CPI e exibiu vídeo em 
que Bolsonaro fala que \mandou\ que CoronaVac não fosse comprada
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-destaca-que-pazuello-
irritou-senadores-e-foi-chamado-de-mentiroso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-19 23:56:25
Título: Dino se reúne com Rodrigo Maia para “ajudar que o Brasil supere o atual 
momento”
Descrição: O governador do Maranhão destacou, ainda, que o ex-presidente da 
Câmara “foi fundamental em projetos como o auxílio emergencial de R$ 600 e o 
novo Fundeb”
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/dino-se-reune-com-rodrigo-maia-para-
ajudar-que-o-brasil-supere-o-atual-momento/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-19 22:58:27
Título: Após operação da PF contra Salles, oposição se articula para abrir CPI 
do Meio Ambiente
Descrição: \Diante da operação da PF, agora não tem volta: CPI já\, disse o 
líder do PT na Câmara, Salles é investigado, entre outras coisas, por 
facilitação de contrabando de madeira ilegal
Url :https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/apos-operacao-da-pf-contra-
salles-oposicao-se-articula-para-abrir-cpi-do-meio-ambiente1/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-19 20:44:56
Título: “Ele montou uma estratégia para dissimular, omitir e mentir”, diz Renan 
sobre depoimento de Pazuello
Descrição: O relator da CPI destacou, ainda, que o ex-ministro \fingiu\ 
responder às perguntas. “Ele chegou ao cúmulo de negar declarações feitas por 
ele mesmo no passado”
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ele-montou-uma-estrategia-para-
dissimular-omitir-e-mentir-diz-renan-sobre-depoimento-de-pazuello/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-19 20:43:53
Título: Funcef: Federação nacional exige revogação de cassação de mandatos de 
conselheiros eleitos
Descrição: Eleições não ocorreram devido a manobras da Caixa Econômica Federal e
também da Fundação para inviabilizar processo eleitoral e cercear direito ao 
voto de participantes e assistidos, denuncia Fenae
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/funcef-federacao-nacional-exige-
revogacao-de-cassacao-de-mandatos-de-conselheiros-eleitos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-19 19:28:07
Título: Beiçola de A Grande Família, o ator Marcos Oliveira, depende da ajuda de
um amigo e fãs até para comer
Descrição: “Sou sozinho, não tenho família. Vivo apenas com minhas três cadelas.
Não me chamam para nada, para nenhum trabalho. Quero ter oportunidade de fazer 
outras coisas”, revelou o ator
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/beicola-de-a-grande-familia-
o-ator-marcos-oliveira-depende-da-ajuda-de-um-amigo-e-fas-ate-para-comer/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-19 18:45:38
Título: CPI do Genocídio: Humberto Costa cobra de Pazuello pedido de desculpas 
ao Brasil, general fica calado, assista
Descrição: \Enviaram cloroquina para Manaus quando se precisava de oxigênio\, 
criticou o senador do PT
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-do-genocidio-humberto-costa-cobra-
de-pazuello-pedido-de-desculpas-ao-brasil-general-fica-calado-assista/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-19 12:07:54
Título: Quem é Carlos Wizard, o empresário que aconselhava Pazuello sobre covid-
19 
Descrição: Sem qualquer formação na área da Saúde, o empresário comandava um \
Ministério da Saúde alternativo\ em Brasília
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/19/quem-e-carlos-wizard-o-
empresario-que-aconselhava-pazuello-sobre-covid-19

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-19 18:01:47
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Título: Violência do Estado: elo comum entre Rio de Janeiro e Jerusalém – Blog 
Terra em Transe
Descrição: Em 6 de maio, o RJ registrou a segunda ação policial mais violenta da
história recente da cidade. Na mesma semana, em Jerusalém, forças policiais 
israelenses avançaram contra palestinos e deixaram centenas de feridos
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/terraemtranse/violencia-do-estado-elo-
comum-entre-rio-de-janeiro-e-jerusalem-blog-terra-em-transe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-19 16:36:06
Título: “Bolsonaro está querendo imitar o Trump de novo”, diz Lula sobre 
insinuações de fraude nas eleições de 2022
Descrição: Em entrevista à Rádio Folha de Pernambuco , Lula afirmou ainda que 
Bolsonaro \tem responsabilidade direta pelo fracasso que nós tivemos na 
pandemia\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-esta-querendo-imitar-o-
trump-de-novo-diz-lula-sobre-insinuacoes-de-fraude-nas-eleicoes-de-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-19 16:32:00
Título: Mortes e internações por Covid-19 voltam a subir em São Paulo nesta 
semana
Descrição: Apesar disso, Doria pode flexibilizar ainda mais as regras para o 
funcionamento das atividades econômicas
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/mortes-e-internacoes-por-covid-19-
voltam-a-subir-em-sao-paulo-nesta-semana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-19 15:43:21
Título: Privatização da Eletrobras vai afetar diretamente os consumidores, dizem
governadores do Nordeste
Descrição: Votação da MP que cria condições para privatizar a estatal deve 
acontecer nesta quarta
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/privatizacao-da-eletrobras-vai-afetar-
diretamente-os-consumidores-dizem-governadores-do-nordeste/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-19 13:35:00
Título: “Como militar, eu não conhecia o SUS”, admite Pazuello na CPI do 
Genocídio
Descrição: Ex-ministro da Saúde diz que se surpreendeu com o sistema público de 
saúde ao assumir o cargo. \Foi uma surpresa interessante\, disse
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/como-militar-eu-nao-conheca-o-sus-
admite-pazuello-na-cpi-do-genocidio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-19 12:43:43
Título: Pazuello diz que atendeu chamado do “comandante das Forças Armadas”, 
Bolsonaro, para “missão” na Saúde
Descrição: Antes do depoimento, Pazuello deixou claro que cumpria uma missão 
militar com a anuência do comando do Exército. \Termos sido nomeados em cargos 
civis comissionados foram condicionantes, sine qua non, para o cumprimento da 
missão\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pazuello-diz-que-atendeu-chamado-do-
comandante-das-forcas-armadas-bolsonaro-para-missao-na-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-19 09:15:09
Título: Jornal Nacional revela esquema milico miliciano no Ministério da Saúde 
de Pazuello e Bolsonaro
Descrição: O suposto esquema de corrupção revelado pelo jornal mostra que a 
subserviência de Pazuello à Bolsonaro colocou o Ministério da Saúde nas mãos de 
um militar - o coronel da reserva George Divério - que tem relações espúrias com
empresas situadas em áreas de milícia
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Url :https://revistaforum.com.br/videos/jornal-nacional-revela-esquema-milico-
miliciano-no-ministerio-da-saude-de-pazuello-e-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-19 01:03:32
Título: Exclusivo: Padilha prepara PL para determinar a inclusão de gestantes, 
puérperas e lactantes no PNI
Descrição: Projeto será apresentado nos próximos dias e é inspirado na 
mobilização de mães pela vacinação
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/exclusivo-padilha-prepara-pl-para-
determinar-a-inclusao-de-gestantes-puerperas-e-lactantes-no-pni/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-19 13:01:13
Título: Ministério da Saúde cede à indústria de alimentos e atrasa combate a 
doenças crônicas
Descrição: Secretário da pasta abre exceção para incluir argumentos de gigantes 
da alimentação em documento que visa prevenir doenças como hipertensão e 
diabetes.The post Ministério da Saúde cede à indústria de alimentos e atrasa 
combate a doenças crônicas appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/05/19/ministerio-da-saude-cede-a-industria-
de-alimentos-e-atrasa-combate-a-doencas-cronicas/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-05-19 03:00:00
Título: Colapso climático e afrouxamento da legislação brasileira colocam o país
no centro do debate ambiental. Entrevista especial com André Trigueiro, 
Francisco Milanez e Henrique Cortez
Descrição:  
A Câmara dos Deputados do Brasil parece ignorar o colapso climático global que 
vivemos e http://www.ihu.unisinos.br/609363-colapso-climatico-e-afrouxamento-da-
legislacao-brasileira-colocam-o-pais-no-centro-do-debate-ambiental-entrevista-
especial-com-andre-trigueiro-francisco-milanez-e-henrique-cortez
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-20 06:00:16
Título: Da Colômbia aos EUA, violência policial transformou protestos em 
movimentos de massa
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/da-colombia-aos-eua-violencia-policial-
transformou-protestos-em-movimentos-de-massa-25025218
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-20 05:00:56
Título: As versões e as contradições de Pazuello na CPI - parte 1
Descrição: Como já se previa, o ex-ministro Eduardo Pazuello foi de terno e 
gravata, e não com o uniforme do Exército, para a CPI da Covid.
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/as-versoes-as-contradicoes-de-pazuello-na-
cpiparte-1-1-25025279

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-20 08:55:48
Título: Covid: testes insuficientes e desorganizados deixam Brasil no escuro 
para controlar a pandemia
Descrição: Mesmo com vacinação, epidemiologistas apontam que a testagem em massa
é essencial para apontar as tendências da epidemia e embasar decisões para 
controlar surtos do vírus.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57163793
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-19 20:29:44
Título: Conflito entre Israel e palestinos: derrubar prédio foi 'tentativa clara
de silenciar jornalistas', diz repórter
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Descrição: Israel alegou que a inteligência militar do Hamas estava operando 
dentro do prédio, mas o editor executivo da AP pediu uma investigação 
independente sobre o ataque.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-57178041
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-20 01:31:57
Título: EUA entregaram ao Brasil detalhes que levaram PF a Salles por suspeita 
de contrabando de madeira ilegal 
Descrição: Ministro do Meio Ambiente e presidente do Ibama são investigados 
enquanto país tenta se livrar da imagem de “vilão ambiental” e se aproximar do 
Governo Biden. “Infelizmente quem quiser saber sobre a questão ambiental precisa
abrir as páginas policiais”, critica secretário-executivo do Observatório do 
Clima
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-20/eua-entregaram-ao-brasil-
detalhes-que-levaram-pf-a-salles-por-suspeita-de-contrabando-de-madeira-
ilegal.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-19 22:31:06
Título: Os últimos dias sem lembranças de Gabriel García Márquez
Descrição: Rodrigo García publica ‘Gabo y Mercedes: Una Despedida’, um livro 
sobre a morte do pai, o prêmio Nobel de Literatura, e da mãe, Mercedes Barcha
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-05-19/os-ultimos-dias-sem-
lembrancas-de-gabriel-garcia-marquez.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-20 01:01:31
Título: Direita chilena fica sem opções de veto aos artigos da nova Constituição
Descrição: Partidos conservadores não obtiveram nem um terço da representação na
Convenção Constitucional e suas alternativas para manter o Governo se diluem
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-05-20/direita-chilena-fica-
sem-opcoes-de-veto-aos-artigos-da-nova-constituicao.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-19 00:00:00
Título: O racha na Universal em Angola e a pressão da bancada da Bíblia sobre 
Bolsonaro, ouça podcast
Descrição: Desde dezembro de 2019, uma crise provocou um racha na Igreja 
Universal do Reino de Deus em Angola. Os atritos culminaram em um movimento de 
bispos e pastores locais que, no ano passado, tomaram o controle de templos no 
país africano --e fizeram uma série de denúncias contra os brasileiros.Leia mais
(05/19/2021 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2021/05/o-racha-na-universal-em-angola-e-a-pressao-da-bancada-da-
biblia-sobre-bolsonaro-ouca-podcast.shtml
 
Fonte: Destaques da Carta Maior
Data: 2021-05-19 00:00:00
Título: Crepúsculo de uma democracia
Descrição: Léa Maria Aarão Reis:'Alvorada' estreia dia 27 próximo em plataformas
de streaming e apresenta Dilma Rousseff na intimidade do palácio presidencial 
durante os últimos dias do golpe que a arrancou do governo em 2016
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=50619
 
Fonte: Destaques da Carta Maior
Data: 2021-05-19 00:00:00
Título: 50617 - 'Allende está sorrindo'
Descrição: Kenny Karpov:
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=50617
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-20 04:43:50
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Título: Biden teria avisado Netanyahu de que EUA têm limites em seu apoio a 
Israel, diz mídia
Descrição: No início desta semana, o presidente dos EUA, Joe Biden, teria feito 
uma chamada privada para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021052017548490-biden-
teria-avisado-netanyahu-de-que-eua-tem-limites-em-seu-apoio-a-israel-diz-midia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-20 04:13:24
Título: China expressa 'fortes preocupações' com trabalho forçado nos EUA
Descrição: Recentes publicações revelam a contratação de indianos para construir
um templo em Nova Jersey com salários muito abaixo do salário mínimo.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021052017548428-china-expressa-
fortes-preocupacoes-com-trabalho-forcado-nos-eua/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-19 10:53:47
Título: Em telefonema, Biden diz a Netanyahu que espera redução significativa 
nas tensões com Palestina
Descrição: O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou durante telefonema ao 
primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que espera uma \desaceleração 
significativa\ dos conflitos com a Palestina.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021051917545314-em-
telefonema-biden-diz-a-netanyahu-que-espera-reducao-significativa-nas-tensoes-
com-palestina/
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