
      Boletim de Notícias – Brasil - 21/05/2021
               www.labdadosbrasil.com

Fonte: MintPress News
Título: Fabricantes de armas americanas
Descrição: Os principais fabricantes de aeronaves e armas - Boeing, Lockheed 
Martin e Raytheon - estão colhendo enormes lucros com o ataque de Israel a Gaza,
e todos devem ver seus lucros crescerem com o negócio de armas de um quarto de 
trilhão de dólares que o governo Biden está fazendo.
Url :https://www.mintpressnews.com/us-weapon-makers-profits-armssales-israel-
gaza/277257/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-20 17:32:18
Título: EUA: Bernie Sanders quer bloquear a venda de armas para Israel
Descrição: O senador Bernie Sanders apresentou uma proposta nesta quinta-feira 
(20) para interceptar a vendas de armas dos EUA para Israel enquanto o conflito 
no Oriente Médio se intensifica.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021052017553020-eua-bernie-sanders-
quer-bloquear-a-venda-de-armas-para-israel/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 21:57:02
Título: A “comorbidade” de ser negro no Brasil em 2021
Descrição: Negros são os que mais morrem de Covid-19 e os que menos são 
vacinados, e como se não bastasse tudo isso, Jacarezinho
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/a-comorbidade-de-ser-
negro-no-brasil-em-2021/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-05-20 03:00:00
Título: A luta das mulheres contra as duas pandemias, da Covid-19 e da violência
de gênero. Entrevista especial com Flávia Melo
Descrição:  
O Brasil da pandemia, do recorde de mortes por Covid-19, do crescimento do 
desemprego e da fome [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/609399-a-luta-das-mulheres-contra-as-duas-
pandemias-da-covid-19-e-da-violencia-de-genero-entrevista-especial-com-flavia-
melo
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 20:43:42
Título: Movimentos e partidos de esquerda preparam grande ato unitário pelo 
“Fora Bolsonaro” no dia 29
Descrição: “O presidente é o maior empecilho para que o país consiga vencer a 
pandemia”, afirma Raimundo Bonfim, Boulos convoca para as ruas: “O Brasil não 
aguenta sangrar até 2022”, veja vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/movimentos-e-partidos-de-esquerda-
preparam-grande-ato-unitario-pelo-fora-bolsonaro-no-dia-29/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-20 11:54:33
Título: Contrabando e R$ 14 milhões “suspeitos”: o que Salles precisará explicar
à Justiça
Descrição: Entenda as acusações contra o ministro do Meio Ambiente, alvo de 
operação da PF na última quarta-feira (19)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/20/contrabando-e-r-14-milhoes-
suspeitos-o-que-salles-precisara-explicar-a-justica

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 20:02:10
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Título: Tenente-coronel da PM de São Paulo assume presidência do Ibama
Descrição: A ação faz parte do processo de militarização dos órgãos ambientais, 
comandado por Ricardo Salles
Url :https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/tenente-coronel-da-pm-de-sao-
paulo-assume-presidencia-do-ibama/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-21 08:21:42
Título: Por que Paulo Guedes agora preocupa investidores estrangeiros
Descrição: Credibilidade do ministro da Economia e vacinação no Brasil são 
fatores fundamentais para recuperação econômica, na avaliação de investidores.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57141775
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-20 18:36:44
Título: Renan Calheiros acusa Pazuello de ter mentido 14 vezes durante a CPI da 
Pandemia
Descrição: Ex-ministro defende Bolsonaro: “Ele fala de improviso, de pronto... 
Algumas coisas precisam ser corrigidas depois”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/20/renan-calheiros-acusa-pazuello-
de-ter-mentido-14-vezes-durante-a-cpi-da-pandemia

Fonte: Poder360
Título: Governo do Amazonas rebate Pazuello e nega ter recusado ajuda federal
Descrição: Ex-ministro da Saúde defende BolsonaroWilson Lima diz que pediu 
colaboração
Url :https://www.poder360.com.br/coronavirus/governo-do-amazonas-rebate-
pazuello-e-nega-ter-recusado-ajuda-federal/

Fonte: Montedo
Data: 2021-05-20
Título: Após ligar centrão a ladrões, general Heleno agora diz que mudou de 
opinião e que bloco nem sequer existe
Descrição: O ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), 
general Augusto Heleno, disse nesta quarta-feira (20) que mudou sua opinião 
sobre o centrão. A declaração ocorreu em audiência na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle da Câmara. Questionado se mantinha as críticas feitas, em 
2018, ao grupo político que hoje sustenta o governo do presidente Jair 
Bolsonaro, Heleno afirmou que não tem mais a mesma opinião que tinha na época.
À época, durante a convenção do PSL para as últimas eleições presidenciais, o 
general cantarolou: “Se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão”. A cena foi
filmada e postada nas redes sociais.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/05/20/apos-ligar-centrao-a-ladroes-
general-heleno-agora-diz-que-mudou-de-opiniao-e-que-bloco-nem-sequer-existe/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-21 02:34:32
Título: Em carta, Rodrigo Pilha denuncia que tortura que sofreu no cárcere é 
constante com outros presos: “Jamais vou me calar”
Descrição: Preso desde 18 de março após estender faixa chamando Bolsonaro de \
genocida\, ativista afirma que está \ainda mais aguerrido e com muito mais 
vontade de lutar e defender a dignidade da pessoa humana\, leia a carta
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/em-carta-rodrigo-pilha-denuncia-que-
tortura-que-sofreu-no-carcere-e-constante-com-outros-presos-jamais-vou-me-calar/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-05-20 14:41:26
Título: Como a Syngenta passou décadas questionando e perseguindo cientistas 
para abafar seus alertas sobre riscos de agrotóxicos
Descrição: Entrevistamos dois cientistas que avisaram a multinacional sobre os 
perigos dos pesticidas Atrazina e Paraquate, líderes de venda
Url :https://apublica.org/2021/05/como-a-syngenta-passou-decadas-questionando-e-
perseguindo-cientistas-para-abafar-seus-alertas-sobre-riscos-de-agrotoxicos/
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Fonte: De Olho nos Ruralistas
Data: 2021-05-20
Título: CPI do Meio Ambiente ganha força após operação da PF contra Ricardo 
Salles
Descrição: Ganhou força no Congresso a luta da oposição pela instalação de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os crimes do governo 
Bolsonaro contra o ambiente, depois de operação da Polícia Federal nesta quarta-
feira. O pedido necessita de 171 assinaturas de apoio (um terço dos 
parlamentares da Casa) e conta, até o momento, com 106. A deputada Fernanda 
Melchionna (PSOL-RS) encaminhou hoje ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo
Tribunal Federal (STF), pedido de impeachment do ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, apresentado em junho de 2020 ao Ministério Público Federal 
(MPF).
Url : https://deolhonosruralistas.com.br/2021/05/20/cpi-do-meio-ambiente-ganha-
forca-apos-operacao-da-pf-contra-ricardo-salles/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-20 17:54:41
Título: Polícia Civil do Rio não tem isenção para investigar mortes no 
Jacarezinho, diz MPF
Descrição: Para GT, caso não pode terminar como o da tragédia de Nova Brasília, 
quando Brasil foi condenado em Corte Internacional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/20/policia-civil-do-rio-nao-tem-
isencao-para-investigar-mortes-no-jacarezinho-diz-mpf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 15:21:44
Título: Dilma Rousseff: Privatização da Eletrobras é crime contra a nação, nossa
economia e o povo brasileiro
Descrição: \Privatizar um setor, significa entregá-lo à lógica do lucro que 
busca retorno rápido, de curto prazo. Energia elétrica exige planejamento 
global, horizonte de longo prazo e garantia de abastecimento.\ Dilma Rousseff
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/dilma-rousseff-
privatizacao-da-eletrobras-e-crime-contra-a-nacao-nossa-economia-e-o-povo-
brasileiro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 12:50:59
Título: Lula sai em defesa dos Correios após Câmara aprovar privatização da 
Eletrobras
Descrição: \Faça chuva ou faça sol, os carteiros vão, de porta em porta, onde o 
povo está. E agora a garantia desses profissionais está em risco\, tuitou Lula 
sobre a tentativa de privatização dos Correios pelo governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-sai-em-defesa-dos-correios-apos-
camara-aprovar-privatizacao-da-eletrobras/

Fonte: MST
Data: 2021-05-20
Título: PL que suspende despejos e remoções durante a pandemia é aprovado na 
Câmara
Descrição: O Projeto de Lei 827/2020, de autoria do deputado federal André 
Janones (AVANTE), que tem coautoria das deputadas federais Natália Bonavides 
(PT) e Professora Rosa Neide (PT),  foi aprovado pelo plenário da Câmara nesta 
terça-feira (18). O projeto proíbe despejos e remoções durante o período da 
pandemia, garantindo o direito à moradia e à prevenção contra o coronavírus de 
milhares de famílias que vivem em ocupações, além de proibir que pessoas que não
estão com condições de pagar aluguel sejam despejadas de suas moradias. A 
proposta recebeu 263 votos favoráveis à matéria e 181 deputados rejeitaram o PL.
Url : https://mst.org.br/2021/05/20/pl-que-suspende-despejos-e-remocoes-durante-
a-pandemia-e-aprovado-na-camara/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 10:51:13
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Título: Danos morais: após condenação, Alexandre Frota indeniza Chico Buarque em
R$ 50 mil
Descrição: Em 2020, o ator e deputado tucano espalhou fake News onde afirmava 
que o artista tinha se beneficiado da Lei Rouanet
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/danos-morais-apos-condenacao-
alexandre-frota-indeniza-chico-buarque-em-r-50-mil/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-20 14:31:52
Título: RJ: Estudantes e servidores protestam contra cortes e risco de 
fechamento da UFF
Descrição: Manifestação aconteceu na noite da última quarta-feira (19), nas 
faixas, os manifestantes pediram por “fora, Bolsonaro”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/20/rj-estudantes-e-servidores-
protestam-contra-cortes-e-risco-de-fechamento-da-uff
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-20 14:16:41
Título: PF investiga destruição de sítio arqueológico em Brumadinho (MG) pela 
Vale
Descrição: Destruição de muro centenário e vestígios pré-coloniais aconteceu na 
comunidade rural Ponte das Almorreimas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/20/pf-investiga-destruicao-de-
sitio-arqueologico-em-brumadinho-mg-pela-vale

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-20 21:00:56
Título: Jean Wyllys anuncia saída do PSOL e filiação ao PT
Descrição: \Agora é hora de formar uma frente democrática, não fragmentá-la\, 
declarou o ex-deputado federal em anúncio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/20/jean-wyllys-anuncia-saida-do-
psol-e-filiacao-ao-pt
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-20 20:25:03
Título: Vereador que atirou em foto de Lula faz discurso de ódio contra o MST: \
Bala neles!\
Descrição: As falas ocorreram em respostas ao requerimento apresentado pela 
vereadora Larissa Gaspar (PT) em homenagem ao MST Ceará
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/20/vereador-que-atirou-em-foto-de-
lula-faz-discurso-de-odio-contra-o-mst-bala-neles

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-21 05:30:41
Título: Com cessar-fogo acordado com Israel, China fornecerá ajuda humanitária à
Palestina o quanto antes
Descrição: A China fornecerá assistência humanitária à Palestina o mais rápido 
possível para ajudar no tratamento médico de feridos e no reassentamento de 
refugiados desabrigados.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021052117554664-com-cessar-fogo-
acordado-com-israel-china-fornecera-ajuda-humanitaria-a-palestina-o-quanto-
antes/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-20 19:56:48
Título: Após ser chamado de “Poste Geral da República\, Aras processa professor 
da USP
Descrição: Procurador-geral viu calúnia, injúria e difamação em declarações do 
acadêmico, que o chamou de \servo de Bolsonaro\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/20/apos-ser-chamado-de-poste-geral-
da-republica-aras-processa-professor-da-usp
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-20 18:52:52
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Título: Lei facilita atendimento médico para gestantes e puérperas durante a 
pandemia
Descrição: De autoria da deputada federal Jandira Feghali, lei foi sancionada e 
publicada no DOU desta quinta-feira (20)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/20/lei-facilita-atendimento-medico-
para-gestantes-e-puerperas-durante-a-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-20 17:42:20
Título: Livro explica \guerra híbrida\ na América Latina e intervencionismo dos 
EUA na região
Descrição: \Desmonte de estados latinos ergueram os EUA\, diz Miguel Enrique 
Stédile, um dos autores de \Ninguém regula a América\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/20/livro-explica-guerra-hibrida-na-
america-latina-e-intervencionismo-dos-eua-na-regiao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-20 16:52:07
Título: Justiça Federal nega direitos básicos para 70 famílias indígenas do 
oeste paranaense
Descrição: Ministério Público buscava garantir direito à àgua, saneamento, 
cestas básicas e energia elétrica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/20/justica-federal-nega-direitos-
basicos-para-70-familias-indigenas-do-oeste-paranaense
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-20 15:47:42
Título: Estado do Rio de Janeiro é condenado por morte de dançarino do 
programa \Esquenta\
Descrição: Investigação mostra que DG tentava escapar de um tiroteio entre PMs e
traficantes no Pavão-Pavãozinho, crime foi em 2014
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/20/estado-do-rio-de-janeiro-e-
condenado-por-morte-de-dancarino-do-programa-esquenta
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-20 15:03:14
Título: Deputados aprovam lei com ações de combate à intolerância religiosa no 
RJ
Descrição: Rio de Janeiro poderá ter mês dedicado ao combate à intolerância 
religiosa, texto aguarda sanção do governador
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/20/deputados-aprovam-lei-com-acoes-
de-combate-a-intolerancia-religiosa-no-rj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-20 13:50:01
Título: Mulheres camponesas realizam jornada para debater preservação da 
biodiversidade
Descrição: Movimentos do campo apontam que só com a produção camponesa é 
possível reverter o quadro de fome no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/20/mulheres-camponesas-realizam-
jornada-para-debater-preservacao-da-biodiversidade
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-20 13:25:48
Título: RS: Comunidade Mbya Guarani de Barra do Ribeiro denuncia ameaça de 
despejo
Descrição: Indígenas informam que um indivíduo que se diz representante de 
vinícola tem insistido que eles devem deixar a área
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/20/rs-comunidade-mbya-guarani-de-
barra-do-ribeiro-denuncia-ameaca-de-despejo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-20 12:29:35
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Título: Artigo | O que está acontecendo na fronteira entra a Colômbia e a 
Venezuela?
Descrição: Da posse de Biden-Harris pra cá, podemos citar alguns eventos que já 
marcam a política exterior da “nova administração\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/20/artigo-o-que-esta-acontecendo-
na-fronteira-entra-a-colombia-e-a-venezuela
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-20 11:41:01
Título: Ação da PF pode iniciar deportação de diplomatas venezuelanos ainda em 
maio
Descrição: Movimentos populares e partidos políticos realizam abaixo assinado 
online para que Ministério suspenda medida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/20/acao-da-pf-pode-iniciar-
deportacao-de-diplomatas-venezuelanos-ainda-em-maio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-20 11:40:27
Título: Entenda a interferência norte-americana no conflito entre Israel e 
Palestina
Descrição: Disputa centenária é impactada por decisões políticas norte-
americanas, especialmente a partir da década de 70
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/20/entenda-a-interferencia-norte-
americana-no-conflito-entre-israel-e-palestina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-20 11:15:37
Título: Espaço cultural Al Janiah oferece curso online gratuito sobre a questão 
Palestina
Descrição: Evento vai acontecer nos dias 21, 22, 29 de maio e 5 de junho por 
meio de vídeo chamada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/20/espaco-cultural-al-janiah-
oferece-curso-online-gratuito-sobre-a-questao-palestina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-20 11:07:27
Título: Live com Márcio Pochmann discute as transformações atuais do capitalismo
Descrição: Evento online vai acontecer no próximo sábado (22), a partir das 10h,
no canal no YouTube do Projeto Brasil Popular
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/20/live-com-marcio-pochmann-
discute-as-transformacoes-atuais-do-capitalismo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-20 10:44:15
Título: Garimpeiro que saqueava terra indígena mantém canal no Youtube e é 
filiado ao DEM
Descrição: Em vídeo divulgado em seu canal, um grupo de homens aparece escavando
em uma área desmatada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/20/garimpeiro-que-saqueava-terra-
indigena-mantem-canal-no-youtube-e-e-filiado-ao-dem
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-20 21:08:34
Título: Na Bahia, Bolsonaro já é ex-presidente e Lula o presidente do Brasil
Descrição: Se a Bahia fosse o Brasil e as eleições de 2022 fossem hoje, Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) seria o novo presidente da República. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/na-bahia-bolsonaro-ja-e-ex-
presidente-e-lula-o-presidente-do-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-20 20:24:42
Título: Requião prepara “ataque final” com vistas às eleições 2022
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Descrição: O ex-senador Roberto Requião (MDB-PR) iniciou os preparativos para o 
“ataque final” com vistas às eleições de 2022. O político paranaense comunicou a
correligionários que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/requiao-prepara-ataque-final-com-
vistas-as-eleicoes-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-20 19:44:07
Título: Tucanos batem asas rumo ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Descrição: Por essa não esperavam os bicudos governadores João Doria, de São 
Paulo, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Tucanos de alta plumagem começaram
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/tucanos-batem-asas-rumo-ao-ex-
presidente-luiz-inacio-lula-da-silva/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-20 19:18:41
Título: Deputado petista defende no plenário da Câmara a instalação da CPI do 
Meio Ambiente
Descrição: O deputado Airton Faleiro (PT-PA) defendeu durante pronunciamento na 
sessão da Câmara nesta quinta-feira (20) – no tempo da Liderança do PT – a 
instalação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/deputado-petista-defende-no-
plenario-da-camara-a-instalacao-da-cpi-do-meio-ambiente/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-20 18:41:31
Título: PSOL pede que MPF investigue lobby de Carlos Bolsonaro para compra de 
ferramenta israelense de espionagem
Descrição: A bancada do PSOL na Câmara protocolou na última quarta-feira (19) 
uma representação no MPF (Ministério Público Federal) para que o órgão 
investigue as “motivações 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/psol-pede-que-mpf-investigue-lobby-
de-carlos-bolsonaro-para-compra-de-ferramenta-israelense-de-espionagem/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-20 15:21:06
Título: “Serei candidato contra o Bolsonaro”, diz Lula a revista francesa
Descrição: Em entrevista à revista francesa Paris Match, Lula (PT) afirmou, pela
primeira vez, que será candidato à presidência na eleição de 2022, nesta quinta-
feira (20/5). 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/serei-candidato-contra-o-bolsonaro-
diz-lula-a-revista-francesa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-20 11:50:45
Título: Lula vai reestatizar a Eletrobras, se eleito for em 2022, promete Gleisi
[vídeo]
Descrição: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se eleito presidente em 2022, vai 
reestatizar a Eletrobras. A promessa é da deputada federal Gleisi Hoffmann, 
presidenta nacional 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/lula-vai-reestatizar-a-eletrobras-
se-eleito-for-em-2022-promete-gleisi-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-21 01:51:39
Título: Indígenas denunciam uso político que Bolsonaro faz do povo Auwé Xavante 
com projeto ligado ao agronegócio
Descrição: Governo implantou \cooperativas agrícolas\ em território dos povos 
originários dentro do \Projeto Independência Indígena, \É mais um estimulo à 
dependência e ao arrendamento\, diz entidade
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/indigenas-denunciam-uso-politico-que-
bolsonaro-faz-do-povo-auwe-xavante-com-projeto-ligado-ao-agronegocio1/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-05-21 00:02:06
Título: “Bolsonaro é anticristão. Cristão segue Jesus Cristo de Nazaré, o oposto
dele”
Descrição: A última entrevista da série “Evangélicos Contra Bolsonaro” é com a 
pastora Odja Barros, liderança batista, feminista e progressista. Para ela, é 
necessário diálogo e linguagem eficientes para alertar parte dos fiéis que 
apoiam o presidente
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-e-anticristao-cristao-segue-
jesus-cristo-de-nazare-o-oposto-dele/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 22:50:55
Título: Promessas e desafios do novo governo dos EUA – Por Paulo Nogueira 
Batista Jr
Descrição: Uma economia aquecida com criação de empregos e inflação controlada 
apontaria para um grande sucesso de Biden nos seus dois anos iniciais
Url :https://revistaforum.com.br/debates/promessas-e-desafios-do-novo-governo-
dos-eua-por-paulo-nogueira-batista-jr/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 21:48:42
Título: Rita Lee é diagnosticada com tumor no pulmão e vai começar tratamento de
radioterapia
Descrição: Cantora, que tem 73 anos, descobriu o câncer ao fazer exame de rotina
no Hospital Albert Einstein, em SP
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/rita-lee-e-diagnosticada-com-tumor-no-
pulmao-e-vai-comecar-tratamento-de-radioterapia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 21:22:46
Título: Cannabis medicinal: acesso a todos que necessitam – Por Alexandre 
Padilha
Descrição: Uma das lições da pandemia da Covid-19 ao mundo é que não podemos 
ficar dependentes de outros países para produção e aquisição de insumos e 
medicamentos
Url :https://revistaforum.com.br/rede/cannabis-medicinal-acesso-a-todos-que-
necessitam-por-alexandre-padilha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 19:43:45
Título: Khaby Lame abre exceção em seus vídeos e pede paz na Palestina
Descrição: Ele é um dos tiktokers com mais seguidores do planeta, mas nunca fala
sobre política
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/khaby-lame-abre-excecao-em-seus-
videos-e-pede-paz-na-palestina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 19:36:11
Título: Oposição aciona STF por impeachment de Salles após PGR não repassar 
pedido
Descrição: \Não há dúvidas de que os fatos e as ações do ministro constituem 
crimes de responsabilidade e improbidade administrativa\, diz a deputada 
Fernanda Melchionna (PSOL)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oposicao-aciona-stf-impeachment-de-
salles-apos-pgr-nao-repassar-pedido/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 19:28:12
Título: Software espião que Brasil quer comprar é um vírus – Por João Cassino
Descrição: A notícia tem gerado enorme repercussão no meio político. Não sabemos
se, depois da denúncia do UOL, o Ministério da Justiça seguirá com a licitação
Url :https://revistaforum.com.br/rede/software-espiao-que-brasil-quer-comprar-e-
um-virus-por-joao-cassino/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 18:39:41
Título: Rogério Carvalho pede que depoimento de Pazuello, acusado de mentir na 
CPI, seja encaminhado ao MP
Descrição: O senador provou que o ex-ministro não falou a verdade ao tentar 
blindar Bolsonaro, que, segundo Carvalho, é o principal responsável pela 
tragédia brasileira na pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/rogerio-carvalho-pede-que-
depoimento-de-pazuello-acusado-de-mentir-na-cpi-seja-encaminhado-ao-mp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 18:38:56
Título: Pazuello culpa hacker por aplicativo falho e é desmentido na hora
Descrição: No segundo dia de depoimento, oposição consegue confrontar o general 
Pazuello com suas contradições e mentiras. E mais: privatização da Eletrobras 
passa na Câmara com apoio dos antibolsonaristas PSDB e do DEM. Com Cynara 
Menezes e Lucas Rocha. 
Url :https://revistaforum.com.br/videos/pazuello-culpa-hacker-por-aplicativo-
falho-e-e-desmentido-na-hora/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 18:16:29
Título: Líder do PSDB, Aloysio Nunes, defende candidatura de Lula
Descrição: “Recuperou os direitos políticos, tem que ser candidato”, afirmou o 
tucano ao Radar da Revista Veja
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lider-do-psdb-aloysio-nunes-defende-
candidatura-de-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 16:59:03
Título: DEM diz que Marcos Rogério, líder da sigla no Senado, não fala pelo 
partido na CPI
Descrição: \Desde o início da pandemia, o compromisso do Democratas com a 
ciência e a preservação da vida se faz evidente em nossas gestões pelo Brasil\, 
afirma o tuite
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dem-diz-que-marcos-rogerio-lider-da-
sigla-no-senado-nao-fala-pelo-partido-na-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 16:39:44
Título: Padilha rebate Carlos Bolsonaro: Lula não usou cloroquina e Cuba 
abandonou medicamento
Descrição: Ex-ministro da Saúde, Padilha acompanhou tratamento de Lula e disse 
que Cuba abandonou a cloroquina \desde quando as evidências cientificas 
mostraram que era um fracasso\. \Convença Bolsonaro a fazer parceria de uma das 
4 vacinas já desenvolvidas em Cuba, ou dos medicamentos modernos monoclonais 
usados naquele país\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/padilha-rebate-carlos-bolsonaro-lula-
nao-usou-cloroquina-e-cuba-abandonou-medicamento/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 16:27:10
Título: Bolsonaristas indignados com troca de comando na Jovem Pan chamam 
emissora de “comunista”
Descrição: Neto do ex-ditador João Figueiredo, que era comentarista, gravou 
vídeo onde afirmou que os programas têm sofrido interferência pra criticar 
Bolsonaro e poupar Doria, veja o vídeo aqui
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/bolsonaristas-indignados-com-
troca-de-comando-na-jovem-pan-chamam-emissora-de-comunista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 16:09:08
Título: Pazuello confirma à CPI que Bolsonaro esteve em reunião que decidiu não 
intervir em Manaus
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Descrição: Ex-ministro da Saúde responsabilizou a Secretaria de Saúde e White 
Martins pela falta de oxigênio na capital amazonense
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/pazuello-confirma-a-cpi-que-
bolsonaro-esteve-em-reuniao-que-decidiu-nao-intervir-em-manaus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 15:19:27
Título: “Pode ter certeza que é crime”, diz Otto Alencar a Pazuello sobre 
omissões na pandemia
Descrição: Senador reclamou sobre falta de conhecimento técnico do ex-ministro. 
'Dá para ser general e fazer um cursinho rápido', disse
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/pode-ter-certeza-que-isso-e-crime-
diz-otto-alencar-a-pazuello-sobre-omissoes-na-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 15:18:16
Título: Freixo: “Pazuello deveria receber voz de prisão imediatamente”
Descrição: Deputado acompanha depoimento do ex-ministro na CPI do Genocídio
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/freixo-pazuello-deveria-receber-
voz-de-prisao-imediatamente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 14:32:39
Título: Lula empata com Bolsonaro no Rio Grande do Sul e ganha fácil de Eduardo 
Leite
Descrição: Pesquisa feita pela Paraná Pesquisa mostra que o estado que em 2018 
foi totalmente antipetista pode estar mudando de posição
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-empata-com-bolsonaro-no-rio-
grande-do-sul-e-ganha-facil-de-eduardo-leite/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 13:43:57
Título: Presidente da CPI diz que população de Manaus foi “cobaia” e desperta 
ira de Flávio Bolsonaro
Descrição: \O senhor me permita, ministro, tudo aquilo que poderia ter feito com
o povo do Amazonas e de Manaus para testar, para usar de cobaia, para ter 
experiência\, disse Omar Aziz, despertando a ira do filho de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/presidente-da-cpi-diz-que-populacao-
de-manaus-foi-cobaia-e-desperta-ira-de-flavio-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 13:13:47
Título: Garimpeiro preso por atacar mulheres Munduruku é filiado ao DEM
Descrição: O criminoso possui um canal no YouTube onde, junto com outros homens,
exibe fuzis, pistolas e escavam áreas desmatadas no Pará
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/garimpeiro-preso-por-atacar-mulheres-
munduruku-e-filiado-ao-dem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 13:06:04
Título: Narrador de ato pró-Bolsonaro recebe dinheiro público da Caixa
Descrição: Locutor de rodeio, Cuiabano Lima foi a principal estrela da campanha 
da Caixa para divulgar o auxílio emergencial
Url :https://revistaforum.com.br/politica/narrador-de-ato-pro-bolsonaro-recebe-
dinheiro-publico-da-caixa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 12:29:17
Título: “Inimigo do meio ambiente”: Ação da PF contra Salles repercute no mundo
Descrição: A repercussão vai de encontro aos planos do governo Bolsonaro, que 
busca se reposicionar sobre as questões que envolvem a preservação do meio 
ambiente frente aos governos estrangeiros
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/inimigo-do-meio-ambiente-acao-da-pf-
contra-salles-repercute-no-mundo/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 12:28:11
Título: Glauber Braga chama deputados de canalhas genocidas, veja vídeo
Descrição: Ao final, Braga conclamou trabalhadores e estudantes para 
manifestação contra as privatização da Eletrobras no próximo dia 28
Url :https://revistaforum.com.br/politica/glauber-braga-chama-deputados-de-
canalhas-genocidas-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 10:27:41
Título: Com patamar maior de casos de Covid-19, médicos alertam para terceira 
onda ainda mais agressiva em SP
Descrição: Governo Doria tem anunciado novas flexibilizações de medidas 
restritivas. Especialistas dizem que número de internados pode ultrapassar em 
milhares o pico anterior
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/com-patamar-maior-de-casos-de-
covid-19-medicos-alertam-para-terceira-onda-ainda-mais-agressiva-em-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-20 09:35:19
Título: Mãe de jovem morto no Jacarezinho processa Allan dos Santos e deputados 
bolsonaristas por fake news
Descrição: Parlamentares e blogueiro divulgaram vídeo falso que associava a 
mulher ao tráfico de drogas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mae-de-jovem-morto-no-jacarezinho-
processa-allan-dos-santos-e-deputados-bolsonaristas-por-fake-news/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-21 05:00:21
Título: Vera Magalhães: 'Bolsonaro saiu chamuscado da fala de Pazuello'
Descrição: Foram muitos os senadores que trabalharam para sensibilizar o ex-
ministro Eduardo Pazuello a apontar a cadeia de comando de decisões controversas
do governo relacionadas à pandemia. Mas o general Pazuello manteve o discurso do
primeiro dia de sessão, e seguiu na linha de tentar eximir o presidente Jair 
Bolsonaro de responsabilidade sobre a demora para comprar vacinas ou na política
de disseminação do tratamento ineficaz contra a Covid. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/vera-magalhaes-bolsonaro-saiu-chamuscado-
da-fala-de-pazuello-25027017
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-21 06:00:00
Título: Elba Ramalho, Preta Gil, Fernanda Abreu: Caminho Niemeyer recebe 
festival on-line 'Cultura nas estações'
Descrição: NITERÓI - O Caminho Niemeyer será o cenário para a transmissão on-
line de shows grátis do projeto “Cultura nas estações”, neste fim de semana. 
Pensadas para homenagear o mês das mães, as atrações incluem Elba Ramalho, Preta
Gil e Sandra de Sá, sábado, e Vanessa da Mata, Negra Li e Fernanda Abreu, 
domingo.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/elba-ramalho-preta-gil-fernanda-abreu-
caminho-niemeyer-recebe-festival-on-line-cultura-nas-estacoes-25024873
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-21 08:52:08
Título: A história de Bolsonaro com a hidroxicloroquina em 6 pontos: de tuítes 
de Trump à CPI da Covid
Descrição: Desde a promoção por seu aliado Donald Trump até o 'tratamento 
precoce' do governo federal brasileiro, entenda o tortuoso caminho do remédio na
ciência e na política durante a pandemia, tema volta à tona com depoimento da 
'capitã cloroquina' na CPI da Covid.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57166743
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-20 19:42:03
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Título: Pazuello pode responder a três processos criminais e um cível por 
depoimento na CPI
Descrição: Já ações contra Bolsonaro só ocorreriam caso a Procuradoria Geral da 
República encontre responsabilidade do presidente nos atos e peça autorização à 
Câmara, onde o Governo tem maioria parlamentar
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-20/pazuello-pode-responder-a-tres-
processos-criminais-e-um-civel-por-depoimento-na-cpi.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-21 00:45:26
Título: Israel e Hamas acertam cessar-fogo em Gaza após 11 dias de conflito
Descrição: Governo Netanyahu e milícia palestina anunciam trégua nos combates. 
Biden agradece ao Egito por mediação e afirma que os EUA vão colaborar na 
reconstrução da região
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-05-20/israel-e-hamas-acertam-
cessar-fogo-em-gaza-apos-11-dias-de-conflito.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-21 00:25:38
Título: As mães colombianas que enfrentam a polícia para salvar os manifestantes
Descrição: Grupo de mulheres chefas de família em Bogotá decidiu se organizar 
para proteger os jovens da repressão policial durante protestos contra o Governo
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-05-21/as-maes-colombianas-que-
enfrentam-a-policia-para-salvar-os-manifestantes.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-20 00:00:00
Título: Morre aos 45 anos o procurador Alessandro Oliveira, chefe da Lava Jato 
em Curitiba
Descrição: O chefe da Operação Lava Jato em Curitiba, o procurador Alessandro 
José Fernandes de Oliveira, 45, morreu nesta quinta-feira (20).Leia mais 
(05/20/2021 - 21h37)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/05/morre-aos-45-anos-o-procurador-alessandro-oliveira-chefe-da-
lava-jato-em-curitiba.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-20 22:57:00
Título: Pesquisadores apontam sugestões para conter a devastação do Cerrado
Descrição: Comissão externa da Câmara dedicada ao tema elencou três propostas em
discussão na casa que atacam o problema
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/762417-pesquisadores-apontam-sugestoes-
para-conter-a-devastacao-do-cerrado/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-20 22:48:00
Título: Câmara aprova descontos maiores para renegociação de dívidas com fundos 
da Amazônia e do Nordeste
Descrição: As regras foram incluídas em MP pelos senadores e confirmadas pelos 
deputados
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/762394-camara-aprova-descontos-maiores-
para-renegociacao-de-dividas-com-fundos-da-amazonia-e-do-nordeste/
 
Fonte: Destaques da Carta Maior
Data: 2021-05-20 00:00:00
Título: Finalmente a união: O povo palestino se levanta
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=50626
 
Fonte: Destaques da Carta Maior
Data: 2021-05-20 00:00:00
Título: 'O governo colombiano dialoga de dia e mata de noite'', afirma senador 
Gustavo Petro
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=50625
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-21 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 21 de maio 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas principais notícias desta 
sexta-feira (21), marcada pelo cessar-fogo entre Israel e Hamas, pela resposta 
de Bolsonaro à França, pela aceleração da campanha de vacinação em Cuba e início
da presidência da Rússia no Conselho do Ártico.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021052117554974-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-21-de-maio-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-21 05:57:10
Título: Colômbia perde direito de sediar Copa América em meio aos protestos no 
país
Descrição: A Colômbia não sediará a Copa América 2021 por ter solicitado 
adiamento do torneio para novembro. A nação sul-americana vem enfrentando 
protestos e onda de casos positivos da COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021052117555139-colombia-perde-
direito-de-sediar-copa-america-em-meio-aos-protestos-no-pais/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-20 00:12:35
Título: Braço militar do Hamas diz ter atingido 2 bases aéreas israelenses com 
foguetes
Descrição: Na terça-feira (19), as Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, a ala militar 
do movimento islâmico Hamas, baseado na Faixa de Gaza, disseram ter disparado 
foguetes contra duas bases aéreas israelenses.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021052017548099-braco-
militar-do-hamas-diz-ter-atingido-2-bases-aereas-israelenses-com-foguetes/
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