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Fonte: Carta Capital
Data: 2021-05-20
Título: Cristianismo revolucionário: o Internacionalismo como princípio sagrado.
Descrição: Angélica Tostes. “O internacionalismo é um princípio sagrado, e não é
só um dever, mas também uma necessidade.” Fidel Castro. Jesus foi-me apresentado
como uma esperança que dava e ainda dá forças para continuar a lutar. Paulo 
Freire dizia que é a esperança do verbo esperançar, não do esperar. Esperar que 
as coisas aconteçam, que as coisas melhorem, seguindo no “deixa a vida me 
levar”. Mas antes, Freire dizia que essa esperança é “ ir atrás, é se juntar, é 
não desistir. É ser capaz de recusar aquilo que apodrece a nossa capacidade de 
integridade e a nossa fé ativa nas obras. Esperança é a capacidade de olhar e 
reagir àquilo que parece não ter saída. Por isso, é muito diferente de esperar; 
temos mesmo é de esperançar”!.
Url : https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/cristianismo-
revolucionario-o-internacionalismo-como-principio-sagrado/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resoluções contra Israel paralisadas no Congresso dos EUA
Descrição: Washington, 21 de maio (Prensa Latina) Após o anúncio de uma trégua 
nos ataques de Israel ao território palestino, as resoluções do Congresso dos 
Estados Unidos que tentam impedir uma grande venda de armas para Tel Aviv 
permanecem paralisadas até hoje.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450574&SEO=resoluciones-
contra-israel-estancadas-en-congreso-de-eeuu

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-21 00:00:00
Título: Email entregue à CPI revela alerta da Pfizer a Bolsonaro já em março de 
2020 sobre soluções para a pandemia
Descrição: Com assunto \COVID-19-Pfizer Update\, um email do presidente mundial 
da Pfizer foi enviado à chefia de gabinete da Presidência da República no dia 17
de março de 2020 informando ao presidente Jair Bolsonaro medidas em andamento 
para ajudar no combate da pandemia.Leia mais (05/21/2021 - 14h43)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/05/email-entregue-a-cpi-revela-alerta-da-pfizer-a-bolsonaro-ja-
em-marco-de-2020-sobre-solucoes-a-pandemia.shtml

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-21 15:40:46
Título: Pazuello será convocado para novo depoimento na CPI da Covid
Descrição: Nesta sexta-feira (21), a direção da CPI da Covid decidiu que o ex-
ministro da Saúde Eduardo Pazuello será convocado novamente para prestar novo 
depoimento.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021052117559514-pazuello-sera-convocado-
para-novo-depoimento-na-cpi-da-covid/

Fonte: Poder360
Título: Governo do Maranhão autua Bolsonaro por causar aglomeração durante 
viagem
Descrição: Auto de infração sanitária. Em visita de dois dias
Url :https://www.poder360.com.br/coronavirus/governo-do-maranhao-autua-
bolsonaro-por-causar-aglomeracao-durante-viagem/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Governo está do lado dos bandidos em ataques aos yanomami\
Descrição: Para Carlo Zacquini, missionário católico que influenciou a 
demarcação da terra yanomami, governo Bolsonaro fez \declaração de genocídio\ 
dos indígenas ao apoiar garimpeiros.
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Url :https://www.dw.com/pt-br/governo-está-do-lado-dos-bandidos-em-ataques-aos-
yanomami/a-57615029?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: MST
Data: 2021-05-21
Título: Ato Político-cultural celebra Centenário de Paulo Freire
Descrição: Ato será realizado na próxima quarta-feira (26/5), 30 anos depois da 
data em que Freire visitou assentamento do MST. Com o objetivo de trazer 
presente a dialética do pensamento de Paulo Freire neste ano de seu Centenário, 
o MST realiza nesta quarta-feira (26/5) o Ato Político-cultura “Viva Paulo 
Freire: Um Educador do Povo”. A atividade, que será transmitida nas redes 
sociais do Movimento, trará a conjuntura atual e como os escritos de Paulo 
Freire ajudam a pensar a ação dialógica e o esperançar.
Url : https://mst.org.br/2021/05/21/ato-politico-cultural-celebra-centenario-de-
paulo-freire/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-21 20:23:29
Título: Juiz suspende depoimentos de Lula em caso de compra de caças e repreende
procuradores
Descrição: Defesa do ex-presidente mostrou que denúncia foi idealizada por 
membros da Lava Jato dentro de um plano de perseguição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/21/juiz-suspende-depoimentos-de-
lula-em-caso-de-compra-de-cacas-e-repreende-procuradores

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-21 16:47:09
Título: Vox Populi e Exame indicam vitória de Lula sobre Bolsonaro em 2022
Descrição: Levantamentos divulgados nesta sexta-feira (21) mostram que o petista
venceria o militar no primeiro ou no segundo turno
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/21/vox-populi-e-exame-indicam-
vitoria-de-lula-sobre-bolsonaro-em-2022
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-21 18:04:22
Título: Favela do Jacarezinho, no Rio, será palco de ações de solidariedade 
neste sábado
Descrição: Evento organizado pela UNE tem na programação atividades culturais, 
assessoria de direitos humanos e entregas de cestas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/21/favela-do-jacarezinho-no-rio-
sera-palco-de-acoes-de-solidariedade-neste-sabado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-21 15:52:16
Título: Fachin determina que governo do RJ crie plano de redução da letalidade 
policial
Descrição: Ministro do Supremo Tribunal Federal deu 90 dias para que o estado 
elabore a proposta e realize audiências públicas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/21/fachin-determina-que-governo-do-
rj-crie-plano-de-reducao-da-letalidade-policial

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-22 02:14:55
Título: FHC após encontro com Lula: “Sou a favor de que juntemos forças” 
Descrição: Em entrevista, tucano disse que não se encontrou com Lula por \
propósitos eleitorais\, mas ressaltou que \Bolsonaro tem apoios na sociedade e \
se fragmentar muito, ele pode vencer\ 
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fhc-apos-encontro-com-lula-sou-a-
favor-de-que-juntemos-forcas1/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-21 23:34:43
Título: Vem aí o Socialistas, fusão do PSB com o PCdoB
Descrição: As conversas entre as legendas estão em estágio avançado
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Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/vem-ai-o-socialistas-fusao-
do-psb-com-o-pcdob1/

Fonte: CUT – Nacional
Data: 2021-05-21
Título: Pesquisa revela: longas jornadas aumentam número de mortes de trabalhadores
Descrição: Segundo a OMS e OIT, entre 2000 e 2016, a quantidade de mortes de trabalhadores 
e trabalhadoras por doenças cardíacas e derrames aumentou 29% - 745 mil pessoas morreram em
2016 pelo excesso de trabalho.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/pesquisa-revela-que-longas-jornadas-
aumentam-numero-de-mortes-de-trabalhadores-a8d2

Fonte: MST
Data: 2021-05-21
Título: COMATER entrega mais de uma tonelada de alimentos
Descrição: A Cooperativa Agroecológica Mãos da Terra (COMATER), localizada no 
assentamento Mário Lago, em Ribeirão Preto/SP, realizou nesta quinta-feira (20) 
a entrega de aproximadamente de 1.250 kg de alimentos sem agrotóxicos nos 
municípios de Jardinópolis e Barrinha.
Url : https://mst.org.br/2021/05/21/comater-entrega-mais-de-uma-tonelada-de-
alimentos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-21 20:37:57
Título: Mesmo com pressão de bolsonaristas, “Escola Sem Mordaça” vira lei no Rio
Descrição: \A Lei Escola sem Mordaça é muito importante porque é um contraponto 
à campanha bolsonarista Escola sem Partido\, disse o deputado Carlos Minc (PSB),
um dos autores do projeto que governador tentou \dessancionar\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mesmo-com-pressao-de-bolsonaristas-
escola-sem-mordaca-vira-lei-no-rio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-21 14:22:42
Título: Consumo de carne caiu 19% no governo Bolsonaro e é o menor da série 
histórica da Conab
Descrição: Segundo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
atualmente cada brasileiro consome 26,4 quilos de carne por ano - menos de três 
quilos por mês
Url :https://revistaforum.com.br/politica/consumo-de-carne-caiu-19-no-governo-
bolsonaro-e-e-o-menor-da-serie-historica-da-conab/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-05-22 03:19:00
Título: BRASIL EMPRESAS - A carnes brasileira Marfrig compra 24,23% do capital 
da BRF
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/la-carnica-brasilena-marfrig-
compra-el-24-23-del-capital-de-brf/20000011-4542918?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-21 13:03:00
Título: RS: deputados pedem explicações a governador sobre PL que libera mais 
agrotóxicos
Descrição: Deputados querem saber porque o governo apresentou PL com parecer 
contrário ao dado pelos técnicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/21/rs-deputados-pedem-explicacoes-
a-governador-sobre-pl-que-libera-mais-agrotoxicos

Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2021-05-21
Titulo: Líder do Boko Haram gravemente ferido
Descrição: O LÍDER do grupo terrorista Boko Haram, Abubakar Shekau, ficou 
gravemente ferido quando tentava suicidar-se para evitar ser capturado por um 
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outro grupo terrorista rival ligado ao Estado Islâmico na África Ocidental 
(ISWAP), segundo fontes nigerianas citadas pela AFP.
De acordo com a Agência francesa de notícias que cita duas fontes ligadas aos 
serviços de informação nigerianos, o facto aconteceu depois de combates com o 
ISWAP, mas correm versões diferentes sobre a  origem dos ferimentos.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/internacional/102050-lider-do-
boko-haram-gravemente-ferido

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estados Unidos Aprova Venda de Armas para Israel
Descrição: Washington, 21 de maio (Prensa Latina) Os Estados Unidos aprovaram a 
venda de armas a Israel antes do ataque que matou mais de 230 palestinos, 
incluindo 65 crianças, informou hoje a mídia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450488&SEO=estados-unidos-
aprobo-venta-de-armas-a-israel

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-21 11:39:37
Título: Últimas da vacina: Fiocruz se junta ao Butantan e suspende produção de 
imunizantes
Descrição: Tanto o Instituto quanto a Fundação paralisaram a fabricação devido à
falta de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/21/ultimas-da-vacina-fiocruz-se-
junta-ao-butantan-e-suspende-producao-de-imunizantes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-21 10:09:05
Título: Exposição virtual reúne obras sobre os 150 anos da Comuna de Paris
Descrição: Mostra que estreia nesta sexta (21) divulga trabalho de 39 artistas 
de 15 países ao redor do mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/21/exposicao-virtual-reune-obras-
sobre-os-150-anos-da-comuna-de-paris
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-21 08:38:14
Título: Artigo |  Situação Yanomani: aonde estão as Forças Armadas? Por Egydio 
Schwade
Descrição: Forças Armadas estão diante de dilema cruel e definitivo: ou socorre 
o povo Yanomami ou se omite mais uma vez
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/21/artigo-situacao-yanomani-aonde-
estao-as-forcas-armadas-por-egydio-schwade
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-21 07:40:30
Título: Dados de vacinação do governo federal têm discrepância de mais de 1 
milhão de doses
Descrição: Diferença está entre Painel de Vacinação e números do OpenData SUS, 
entidades criticam defasagem e criam monitoramento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/21/dados-de-vacinacao-do-governo-
federal-tem-discrepancia-de-mais-de-1-milhao-de-doses
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-21 13:27:30
Título: Lula e FHC “sextaram” ao divulgar foto indicando aliança contra 
Bolsonaro
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Twitter, divulgou 
nesta sexta-feira (21/5), foto de encontro com o ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso (PSDB). A 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/lula-e-fhc-sextaram-ao-divulgar-
foto-indicando-alianca-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-22 01:31:08
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Título: TCU vai investigar denúncia de corrupção no Ministério da Saúde na 
gestão Pazuello
Descrição: \É evidente que as obras não se enquadram nas hipóteses permissivas 
de dispensa de licitação\, alegou o MP em denúncia apresentada ao órgão com base
em denúncias do Jornal Nacional
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tcu-vai-investigar-denuncia-de-
corrupcao-no-ministerio-da-saude-gestao-pazuello/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-22 00:57:25
Título: Relatório aponta que Ricardo Salles movimentou R$ 4,57 milhões entre 
2014 e 2017
Descrição: O objetivo do Ministério Público é apurar suposto enriquecimento 
ilícito de Salles, na época em que ele integrou o governo de Geraldo Alckmin, em
São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/relatorio-aponta-que-ricardo-salles-
movimentou-r-457-milhoes-entre-2014-e-2017/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-22 00:03:51
Título: Confira a íntegra da série exclusiva “Evangélicos Contra Bolsonaro”
Descrição: A antropóloga Carly Barbosa, os pastores Henrique Vieira e Zé Barbosa
Jr e as pastoras Eliad Dias e Odja Barros discutiram o estigma que ronda os 
evangélicos no Brasil, vistos como aliados de primeira hora do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/confira-a-integra-da-serie-exclusiva-
evangelicos-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-21 23:25:22
Título: Centrão quer que Bolsonaro profissionalize campanha para 2022, diz CNN
Descrição: Pesquisas apontam que ele perderia em um confronto com o ex-
presidente Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/centrao-quer-que-bolsonaro-
profissionalize-campanha-para-2022-diz-cnn/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-21 23:05:02
Título: PF descobre operações financeiras suspeitas de Ricardo Salles em 
escritório com a mãe
Descrição: O ministro do Meio Ambiente está sendo investigado por prática de 
crimes na exportação de madeira ilegal, junto com o ex-presidente do Ibama, 
Eduardo Bim
Url :https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/pf-descobre-operacoes-
financeiras-suspeitas-de-ricardo-salles-em-escritorio-com-a-mae/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-21 22:42:57
Título: “Terceira via”: Haddad fala em aliança entre PT, PSB, PSOL e PCdoB em 
São Paulo em 2022
Descrição: Pesquisa Atlas aponta que as intenções de voto de Boulos, Haddad e 
Márcio França, somadas, ultrapassam 40%
Url :https://revistaforum.com.br/politica/terceira-via-haddad-alianca-entre-pt-
psb-psol-e-pcdob-em-sao-paulo-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-21 21:24:33
Título: Movimento muda nomes de ruas e homenageia trabalhadores vítimas da Covid
Descrição: O MTD também lançará o Manifesto Nacional Por Trabalho Digno, com o 
mote “Sem Trabalho Digno, Não Há País, Não Há Esperança, Não Há Futura”
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/movimento-muda-nomes-de-ruas-
homenageia-trabalhadores-vitimas-da-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-21 21:14:16
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Título: PSOL aciona Conselho de Ética contra Éder Mauro por ataques e ameaças 
sistemáticas contra deputadas mulheres
Descrição: Além dos xingamentos e ofensas machistas, parlamentar bolsonarista, 
que já confessou ter matado \muita gente\, sugeriu a morte de deputadas de 
esquerda
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psol-aciona-conselho-de-etica-contra-
eder-mauro-por-ataques-e-ameacas-sistematicas-contra-deputadas-mulheres1/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-21 20:44:40
Título: Ação conjunta da Polícia Civil e agentes estadunidenses evita atentado 
em escola no DF
Descrição: Uma mulher de 19 anos, suspeita de planejar o ataque, foi ouvida e 
confessou a ideia de realizar os atos violentos, como não houve flagrante, ela 
foi liberada
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/acao-conjunta-da-policia-civil-e-
agentes-estadunidenses-evita-atentado-em-escola-no-df/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-21 19:20:07
Título: Após críticas, FHC diz que vai apoiar candidato do PSDB, mas reafirma 
voto em Lula em eventual 2º turno com Bolsonaro
Descrição: Iniciativa de FHC de se encontrar com Lula foi criticada pelo 
presidente do PSDB, Bruno Araújo, pesquisas têm apontado favoritismo do petista 
contra o atual titular do Planalto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-criticas-fhc-diz-que-vai-apoiar-
candidato-do-psdb-mas-reafirma-voto-em-lula-em-eventual-2o-turno-com-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-21 18:22:52
Título: Minha saga na Palestina e os ensinamentos sobre a lei da reciprocidade –
Por Ingrid Gerolimich
Descrição: Enquanto a tragédia durar, todos estão fadados a viver uma vida 
baseada no medo e no ódio, pois uma sociedade que planta a opressão e o terror 
jamais poderá sonhar em colher de volta o amor e a paz
Url :https://revistaforum.com.br/rede/minha-saga-na-palestina-e-os-ensinamentos-
sobre-a-lei-da-reciprocidade-por-ingrid-gerolimich/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-21 17:58:41
Título: Presidente tucano critica encontro de Lula e FHC: “Não faz bem a um 
potencial candidato do PSDB”
Descrição: Em contrapartida, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, com uma visão 
mais ampla do processo, celebrou a reunião: “O Brasil quer voltar a debater o 
futuro pela política”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/presidente-tucano-critica-encontro-de-
lula-e-fhc-nao-faz-bem-a-um-potencial-candidato-do-psdb/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-21 17:05:07
Título: Vídeo: Em retaliação à CPI, Bolsonaro ameaça acabar com Zona Franca de 
Manaus e revolta presidente da comissão
Descrição: \O Presidente pode ameaçar a mim, ao Eduardo, mas ao ameaçar a Zona 
Franca de Manaus o negócio é mais embaixo. É preciso respeitar os amazonenses, 
porque ele não pode ameaçar algo que é garantido por lei, que assegura o 
sustento e a vida de tantos amazonenses\, rebateu Omar Aziz
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-em-retaliacao-a-cpi-bolsonaro-
ameaca-acabar-com-zona-franca-de-manaus-e-revolta-presidente-da-comissao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-21 16:41:08
Título: Vânia, irmã de Bolsonaro, é internada com Covid-19
Descrição: Vânia é empresária e moradora de Cajati, cidade de cerca de 28 mil 
habitantes que registrou 3,5 mil casos de Covid-19
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Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/vania-irma-de-bolsonaro-e-
internada-com-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-21 16:10:22
Título: Paulo Teixeira vai pedir cassação de deputado bolsonarista após agressão
em comissão sobre cannabis
Descrição: Deputado diz que Diego Garcia (Podemos-PR) integra \milícia 
parlamentar\ que usa da violência para aprovar uma \agenda destrutiva\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/paulo-teixeira-vai-pedir-cassacao-de-
deputado-bolsonarista-que-o-agrediu-em-comissao-sobre-cannabis/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-21 15:10:00
Título: Voluntária da Cruz Vermelha é atacada pela extrema direita após foto de 
abraço em imigrante que viralizou
Descrição: Luna Reyes, que trabalha como voluntária acolhendo imigrantes que 
chegam a nado ao enclave de Ceuta, foi alvo de ataques xenofóbicos e sexistas de
apoiadores do partido de extrema direita espanhol Vox. Veja aqui o vídeo do 
momento
Url :https://revistaforum.com.br/global/voluntaria-da-cruz-vermelha-e-atacada-
pela-extrema-direita-apos-foto-de-abraco-em-imigrante-que-viralizou/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-21 14:58:56
Título: Nicolelis: variante indiana do coronavírus pode se espalhar pelo Brasil
Descrição: O neurocientista alerto para importância de se rastrear todas as 
pessoas que tiveram contato com os infectados pela nova cepa do vírus e que ela 
pode piorar situação brasileira
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/nicolelis-variante-indiana-do-
coronavirus-pode-se-espalhar-pelo-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-21 12:44:14
Título: Vacinas contra Covid-19 fizeram 9 novos bilionários no mundo, saiba quem
são eles
Descrição: Além dos 9 novos bilionários, outros oito ricaços aumentaram suas 
fortunas em US$ 32,2 bilhões, o que seria o suficiente para vacinar toda a 
população da Índia
Url :https://revistaforum.com.br/global/vacinas-contra-covid-19-fizeram-9-novos-
bilionarios-no-mundo-saiba-quem-sao-eles/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-21 12:29:00
Título: Lady Gaga revela que foi abusada por produtor aos 19 anos
Descrição: Declaração faz parte da série \The Me You Can't See\, que fala sobre 
saúde mental e bem-estar emocional, e foi produzida pela apresentadora Oprah 
Winfrey e o príncipe Harry
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lady-gaga-revela-que-foi-abusada-por-
produtor-aos-19-anos/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-21 14:18:32
Título: A ‘diplomacia da vacina’ na América Latina. Spoiler: ir contra a China 
não é uma boa ideia.
Descrição: Além das várias dificuldades para vacinar, os países latino-
americanos enfrentam outro problema em comum: o preço geopolítico para obter 
acesso às doses contra a covid-19.The post A ‘diplomacia da vacina’ na América 
Latina. Spoiler: ir contra a China não é uma boa ideia. appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/05/21/diplomacia-vacina-america-latina-china/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-05-21 03:00:00
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Título: Novos empreendimentos imobiliários contribuem para a perpetuação das 
desigualdades sociais. Entrevista especial com Carolina Freitas
Descrição:  
As principais vítimas da Covid-19 no Brasil, segundo dados da Pnad, trabalham 
como garis, faxineiras, auxiliares de limpeza, diaristas e cozinheiros. \São 
justamente essas que figuram entre as http://www.ihu.unisinos.br/609443-novos-
empreendimentos-imobiliarios-contribuem-para-a-perpetuacao-das-desigualdades-
sociais-entrevista-especial-com-carolina-freitas
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-22 06:00:40
Título: Uso de sistema de lançamento de projéteis 'Venom' contra protestos 
recebe críticas na Colômbia
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/uso-de-sistema-de-lancamento-de-projeteis-
venom-contra-protestos-recebe-criticas-na-colombia-25029496
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-21 21:01:05
Título: O drama dos brasileiros desempregados que lutam na Justiça para receber 
auxílio emergencial
Descrição: Defensoria Pública da União já prestou quase 700 mil atendimentos a 
brasileiros com dificuldade para receber pagamentos.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57195036
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-21 23:43:23
Título: Encontro entre Lula e FHC é bússola para um Brasil sem ódio e 
reconciliado
Descrição: Há momentos históricos em que a única maneira de não afundar no 
abismo do desespero é deixar de lado pequenos ou grandes rancores em busca da 
reunificação de um país
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-05-21/encontro-entre-lula-e-fhc-e-
bussola-para-um-brasil-sem-odio-e-reconciliado.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-22 01:50:40
Título: Os milhões do “orçamento secreto” para a pequena Paraíso do Tocantins 
azeitam a engrenagem que blinda Bolsonaro
Descrição: Cidade anunciou chegada de dinheiro de emenda do senador Eduardo 
Gomes (MDB-TO), líder do Governo no Congresso, via Codevasf, no início da 
semana, mas obras não tem projeto, edital nem licitação prontos. No Estado, 
político é citado em inaugurações e entregas de maquinário
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-20/os-milhoes-do-orcamento-
secreto-para-a-pequena-paraiso-do-tocantins-azeitam-a-engrenagem-que-blinda-
bolsonaro.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-21 00:00:00
Título: Senadores aliados de Bolsonaro pedem ajuda da PF em CPI da Covid
Descrição: Seis senadores da base do governo que integram a CPI da Covid 
protocolaram um requerimento em que solicitam um delegado da PF para auxiliá-los
nas apurações.Leia mais (05/21/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/05/senadores-aliados-de-bolsonaro-pedem-ajuda-da-pf-em-
cpi-da-covid.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-21 21:05:00
Título: Comissão debate impacto que privatização dos serviços postais terá na 
Amazônia
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/762790-comissao-debate-impacto-que-
privatizacao-dos-servicos-postais-tera-na-amazonia/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-21 22:46:23
Título: Bahia e Maranhão apresentam novos documentos à Anvisa para importar 
Sputnik V
Descrição: Os estados do Maranhão e Bahia entregaram à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) os documentos pendentes para conseguir autorização
para importar a vacina russa Sputnik V.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021052117560761-bahia-e-maranhao-
apresentam-novos-documentos-a-anvisa-para-importar-sputnik-v/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-21 21:19:24
Título: Prejuízo bilionário da Ford: caso à parte ou Brasil tem problema 
estrutural?
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Título: Líder do Boko Haram teria tentado se suicidar para evitar captura pelo 
Daesh
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