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Fonte: Congresso em Foco
Título: Comando do Exército vai transferir Eduardo Pazuello para a reserva
Descrição: O Comandante-geral do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, vai enviar o 
general e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para a reserva. A decisão foi 
tomada após o general da ativa participar de uma manifestação política a favor 
do presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (23). A 
informação foi confirmada por interlocutores .
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/exercito-brasileiro/comando-do-exercito-
eduardo-pazuello-na-reserva/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 00:31:58
Título: Quatro generais defenderam prisão de Pazuello em reunião do Alto Comando
neste domingo
Descrição: Pazuello deve ser mandado para reserva na segunda-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/quatro-generais-defenderam-prisao-de-
pazuello-em-reuniao-do-alto-comando-neste-domingo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-23 18:48:03
Título: Brasil registra 860 mortes por covid em 24 horas, Bolsonaro desfila sem 
máscara 
Descrição: Neste domingo (23), o Brasil registrou 35.819 novas infecções e 860 
óbitos pela covid-19, totalizando 449.068 mortes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/23/brasil-registra-860-mortes-por-
covid-em-24-horas-bolsonaro-desfila-sem-mascara

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-23 09:37:43
Título: Como a fome deixa 19 milhões de brasileiros mais vulneráveis à covid-19:
'Não há sistema imune que resista'
Descrição: Além de comer, é preciso comer de modo nutritivo, explicam médicos, 
entenda os caminhos dos nutrientes no nosso corpo até alimentarem tanto células 
quanto bactérias benéficas à nossa saúde, ajudando na reposta imune do 
organismo.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-57055627

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-23 15:05:38
Título: Bolsonaro pediu a Arthur Weintraub relatório em defesa da cloroquina 
contra covid
Descrição: \A cloroquina funciona!\, disse o assessor após \ler alguns estudos\,
\Vamos baixar tributo\, respondeu o presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/23/bolsonaro-pediu-a-arthur-
weintraub-relatorio-em-defesa-da-cloroquina-contra-covid
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-23 20:47:27
Título: The Guardian chama de “obscenidade” a aglomeração do presidente 
Bolsonaro no Rio
Descrição: Passeio de moto no Rio foi um verdadeiro deboche contra a CPI da 
Covid no Senado O jornal britânico The Guardian considerou uma obscenidade o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/the-guardian-chama-de-obscenidade-
a-aglomeracao-do-presidente-bolsonaro-no-rio/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Após aglomeração no RJ, Bolsonaro vai ao Equador para posse de 
presidente conservador
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Descrição: Depois de promover aglomeração e desfilar sem máscara em uma 
manifestação no Rio de Janeiro na manhã deste domingo (23), Jair Bolsonaro está 
a caminho de Quito, para a posse do novo presidente do Equador, o conservador 
Guillermo Lasso, com quem mantém bom relacionamento. Na comitiva que acompanha 
Bolsonaro, estão três deputados federais, que também .
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/mundo-cat/apos-aglomeracao-no-rj-
bolsonaro-vai-ao-equador-para-posse-de-presidente-conservador/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 01:29:01
Título: Fantástico dá destaque a panelaços contra aglomerações de Bolsonaro no 
Rio
Descrição: Moradores protestaram contra ato que pode provocar punição a Pazuello
no Exército e investigação contra Bolsonaro no TCU
Url :https://revistaforum.com.br/midia/fantastico-da-destaque-a-panelacos-
contra-aglomeracoes-de-bolsonaro-no-rio/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-23 09:23:04
Título: Presença militar no governo Bolsonaro é corporativista e sem projeto, 
diz pesquisador
Descrição: Cientista político e professor da FESPSP, William Nozaki analisa 
militarização da administração pública no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/23/presenca-militar-no-governo-
bolsonaro-e-corporativista-e-sem-projeto-diz-pesquisador

Fonte: Destaques da Carta Maior
Título: A luta implacável de frei Tito
Descrição: Michael Löwy: O que contam Leneide Duarte-Plon - autora de um outro 
livro memorável, sobre a tortura como arma de guerra, da Argélia ao Brasil (não 
traduzido para o francês) - e Clarisse Meireles é a trágica história desse jovem
dominicano brasileiro, Tito de Alencar, que pagou com a vida por seu 
envolvimento em ações contra a ditadura brasileira (1964-1985). Ativista da 
Juventude Estudantil Cristã (JEC), que ingressou na ordem dominicana em 1966, 
Tito compartilhou com seus irmãos do Convento das Perdizes, em São Paulo, a 
mesma admiração por Che Guevara e Camilo Torres, e o desejo de associar Cristo e
Marx na luta pela libertação do povo brasileiro.
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=50643

Fonte: Mediapart
Data: 2021-05-23 12:11:46
Título: Augusto Boal: memórias da prisão durante a ditadura brasileira
Descrição:Em fevereiro de 1971, o regime brasileiro prendeu o diretor Augusto 
Boal. Tanto seu desempenho quanto sua simpatia pela Ação de Libertação Nacional 
o tornaram insuportável aos olhos dos militares. O criador, falecido em 2009, 
narra seu encarceramento em \ Milagre no Brasil \, comovente depoimento 
publicado em 1974 e finalmente traduzido para o francês.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/230521/augusto-boal-
souvenirs-de-prison-sous-la-dictature-bresilienne

Fonte: Vatican News - Português
Título: Colômbia: Papa pede diálogo sério para  encontrar soluções justas
Descrição: O Papa disse que reza para que \o amado povo colombiano saiba acolher
os dons do Espírito Santo\, e que por meio de \um diálogo sério\ sejam 
encontradas \soluções justas para os numerosos problemas que fazem sofrer 
especialmente os mais pobres\. Francisco exortou todos \a evitar, por razões 
humanitárias, comportamentos prejudiciais à população no exercício do direito ao
protesto pacífico\.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-05/papa-francisco-regina-
coeli-apelo-colombia.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senador dos EUA apóia venda de armas para Israel
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Descrição: Washington, 23 de maio (Prensa Latina) O senador Ted Cruz (R) disse que 
apresentará uma resolução em apoio à venda de armas a Israel, após os esforços dos 
democratas progressistas para bloquear essas transações, informou a mídia hoje.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=450871&SEO=senador-en-eeuu-
apoya-ventas-de-armas-a-israel

Fonte: Poder360
Título: Tiroteio em festa deixa 2 mortos e mais de 10 feridos nos EUA
Descrição: Crime em Nova JerseyNinguém foi detido
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/tiroteio-em-festa-deixa-2-mortos-
e-mais-de-10-feridos-nos-eua/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-23 15:06:05
Título: Mãe trans pede que Conselho Tutelar do Pará devolva a guarda de seu 
filho 
Descrição: A paraense Bárbara Pastana perdeu a guarda da criança de 7 anos, após
repercussão de um vídeo nas redes sociais 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/23/mae-trans-pede-que-conselho-
tutelar-do-para-devolva-a-guarda-de-seu-filho
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-23 09:33:14
Título: Abelhas: fundamentais para agricultura, mas ameaçadas pelos agrotóxicos
Descrição: Nações Unidas promovem evento para \apoiar, restaurar e aprimorar o 
papel dos polinizadores”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/23/abelhas-fundamentais-para-
agricultura-mas-ameacadas-pelos-agrotoxicos
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-23 16:31:55
Título: Eduardo Bolsonaro ataca “certos bostas e milionários preocupados com a 
popularidade do presidente”: “Frouxos”
Descrição: Após aglomeração no Rio em evento convocado por Jair Bolsonaro em 
apoio a si mesmo, o filho Eduardo criticou empresários que estão abandonando o 
barco diante do caos provocado pelo governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/eduardo-bolsonaro-ataca-
certos-bostas-e-milionarios-preocupados-com-a-popularidade-do-presidente-
frouxos/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-23 14:09:52
Título: Bolsonaro controla com mão de ferro o Ministério da Saúde, diz site 
Metrópoles
Descrição: O site Metrópoles, parceiro do Blog do Esmael, resume com ironia a 
suposta autonomia do ministro Marcelo Queiroga na Saúde: era vidro e se quebrou.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/bolsonaro-controla-com-mao-de-
ferro-o-ministerio-da-saude-diz-site-metropoles/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-23 12:31:26
Título: Flávio Dino explica multa ao presidente Bolsonaro. E aí, Eduardo Paes?
Descrição: O presidente deveria cancelar o passeio de moto no Rio de janeiro 
nesse momento de nova cepa do vírus O governador do Maranhão, Flávio Dino 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/flavio-dino-explica-multa-ao-
presidente-bolsonaro-e-ai-eduardo-paes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-23 00:57:53
Título: A foto oficial de Malafaia, segundo Requião
Descrição: Enquanto as redes sociais neste sábado (22/5) diziam que o pastor 
Silas Malafaia mente, o pré-candidato ao governo do Paraná, Roberto Requião 
(MDB), distribuía uma 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/a-foto-oficial-de-malafaia-segundo-
requiao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 08:56:33
Título: Randolfe diz que Pazuello se indiciou, para Renan governo se comporta 
como “cavalo do bêbado”
Descrição: \Pessoas morrem e o governo se comporta como o cavalo do bêbado, que 
marcha para todo lado ao mesmo tempo\, escreveu Renan Calheiros, que chamou 
Pazuello de \mentiroso assumido\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/randolfe-diz-que-pazuello-se-indiciou-
para-renan-governo-se-comporta-como-cavalo-do-bebado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 08:31:06
Título: Após passeio, Bolsonaro anuncia isenção de pedágio para motociclistas: 
“Irrú”
Descrição: Chefe da Abin, Alexandre Ramagem elogiou o \trabalho realizado com 
excelência pelas forças de segurança\ no \evento memorável\, realizado no mesmo 
dia em que o Brasil chegou ao 449.068 mortos pela Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/apos-passeio-bolsonaro-
anuncia-isencao-de-pedagio-para-motociclistas-irru/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-23 23:42:51
Título: Sindicato e Fenaj repudiam agressões a repórter da CNN em ato com 
Bolsonaro
Descrição: Entidades que representam jornalistas mostraram indignação com a 
violência perpetrada por seguidores do presidente da República contra 
profissionais de imprensa e cobraram providências
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sjpmrj-e-fenaj-repudiam-agressoes-a-
reporter-da-cnn-em-ato-com-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-23 23:39:57
Título: Vice-presidente da Câmara critica aglomeração de Bolsonaro e fala em 
“desmoralização” de Marcelo Queiroga
Descrição: \Pro presidente tá passeando de moto o país deve tá muito tranquilo\,
criticou o deputado Marcelo Ramos (PL)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vice-presidente-da-camara-critica-
aglomeracao-de-bolsonaro-e-fala-em-desmoralizacao-de-marcelo-queiroga/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-23 23:11:41
Título: Chef decide não abrir restaurante em razão de aglomeração promovida por 
Bolsonaro no Rio
Descrição: Roberta Sudbrack considerou a atitude do presidente como \mau exemplo
enquanto pessoas são entubadas sem sedativos nos hospitais\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/chef-decide-nao-abrir-restaurante-em-
razao-de-aglomeracao-promovida-por-bolsonaro-no-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-23 22:28:37
Título: CNN repudia ataque de bolsonaristas contra repórter da emissora
Descrição: O jornalista Pedro Duran teve que ser escoltado por policiais 
militares após ser hostilizado durante ato de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/midia/cnn-repudia-ataque-de-bolsonaristas-
contra-reporter-da-emissora/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-23 20:51:00
Título: Exército pode pedir explicações a Pazuello por participação em ato de 
Bolsonaro no Rio
Descrição: O general não teria pedido autorização pro comando militar
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/exercito-pode-pedir-explicacoes-
pazuello-por-participacao-em-ato-de-bolsonaro-no-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-23 20:11:30
Título: Jurista Afrânio Jardim relata dias em que ficou intubado pela Covid-19: 
“Sabia que poderia ser uma despedida”
Descrição: \Quando o meu médico disse que eu seria intubado, sabia que poderia 
não mais acordar\, disse o jurista em postagem no Facebook
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/jurista-afranio-jardim-relata-dias-
em-que-ficou-intubado-pela-covid-19-sabia-que-poderia-ser-despedida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-23 18:33:59
Título: PT vai acionar TCU contra Bolsonaro por uso de recursos públicos para 
ato “eleitoral” no Rio
Descrição: \O direito à manifestação é garantido pela Constituição, mas não o 
uso de dinheiro público para fazer ato político em tom de comício\, criticou o 
líder do PT, Bohn Gass
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-vai-acionar-tcu-contra-bolsonaro-
por-uso-de-recursos-publicos-ato-eleitoral-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-23 17:00:27
Título: Vídeo: Homem levanta placa de “Genocida” em motocada de Bolsonaro, 
“Milícia” vai ao topo dos temas do Twitter
Descrição: O protesto corajoso ganhou destaque e o vídeo viralizou no Twitter, 
que viu o termo \milícia\ chegar ao topo dos temas mais comentados durante o 
evento promovido por Bolsonaro para apoiar a si mesmo
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/video-homem-levanta-placa-de-
genocida-em-motocada-de-bolsonaro-milicia-vai-os-topo-dos-temas-do-twitter/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-23 15:48:13
Título: Pará investiga dois casos suspeitos da cepa indiana em pessoas que 
estiveram no litoral do Maranhão
Descrição: Os dois pacientes estiveram em Porto de Itaqui, no litoral 
maranhense, antes de testarem positivo para a Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/para-investiga-dois-casos-
suspeitos-da-cepa-indiana-em-pessoas-que-estiveram-no-litoral-do-maranhao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-23 15:16:20
Título: Vídeo da Secom comprova que Arthur Weintraub foi designado por Bolsonaro
para gabinete da cloroquina
Descrição: \Logo no fim de fevereiro, começo de março, eu já conversando, o 
presidente, ele teve já uma postura de entender o problema. [...] E o presidente
sempre defendeu o que, existe um tratamento precoce, um atendimento precoce, que
envolve o uso 'off label' da hidroxicloroquina e da cloroquina\, diz Weintraub. 
Assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/video-da-secom-comprova-que-
arthur-weintraub-foi-designado-por-bolsonaro-para-gabinete-da-cloroquina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-23 14:33:21
Título: “Estamos no último fiapo do que podemos chamar de democracia”, diz Bruno
Gagliasso
Descrição: Ativista nas redes sociais, o ator Bruno Gagliasso viveu um delegado 
torturador no filme Marighella que diz \Se eu mato preto, eu mato vermelho\. \
Como que eu poderia ir para casa e dar um beijo nos meus filhos após falar uma 
frase dessas?\, indaga o ator, que afirmou ter vomitado várias vezes durante as 
gravações
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/estamos-no-ultimo-fiapo-do-que-podemos-
chamar-de-democracia-diz-bruno-gagliasso/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-23 12:40:07
Título: Alckmin flerta com o PDT, de Ciro Gomes, diz jornalista da Globo
Descrição: Isolado em meio ao tucanato e fora do tabuleiro político, Alckmin tem
feito movimentos mais à esquerda e participa de live com Fernando Haddad na 
próxima terça
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alckmin-flerta-com-o-pdt-de-ciro-
gomes-diz-jornalista-da-globo/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-23 11:00:56
Título: ‘As vidas palestinas também importam?’
Descrição: A morte de George Floyd penetrou no imaginário americano e extrapolou
fronteiras. Agora os palestinos também lutam para ter sua humanidade 
reconhecida. O mundo vai prestar atenção?The post ‘As vidas palestinas também 
importam?’ appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/05/23/vidas-palestinas-importam-gaza/

Fonte: Frelimo – Moçambique
Data: 2021-05-23
Título: Discurso do Camarada Filipoe Jacinto Nyusi, na abertura da IV sessão 
Ordinária do Comité Central.  
Descrição: Com elevado fervor, saudamos o Povo Moçambicano, a quem servimos que,
com perseverança e alto sentido patriótico, continua firme e resoluto na luta 
pelo bem-estar e na construção de um Moçambique cada vez mais próspero, 
inclusivo e de justiça social.
Exaltamos o heroísmo, coragem e elevado sentido patriótico das nossas briosas 
Forças de Defesa e Segurança que combatem os terroristas, que semeiam luto e dor
nos distritos do centro e norte de Cabo Delgado e a autoproclamada Junta Militar
da Renamo, que protagoniza ataques armados na região centro do País.
Url : http://www.frelimo.org.mz/frelimo/frelimo/index.php?
option=com_k2&view=item&id=2592:discurso-do-camarada-filipe-jacinto-nyusi-na-
abertura-da-iv-sessao-ordinaria-do-comite-central&Itemid=817
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-05-23 03:00:00
Título: As mulheres sofrem com elevados níveis de pobreza de tempo. Entrevista 
especial com Luana Simões Pinheiro
Descrição:  
Os distintos grupos sociais que compõem a sociedade são atingidos de formas 
desiguais pela crise sanitária de Covid-19. Se, de um lado, a pandemia colocou 
uma lupa sobre as
Url : http://www.ihu.unisinos.br/609479-as-mulheres-sofrem-com-elevados-niveis-
de-pobreza-de-tempo-entrevista-especial-com-luana-simoes-pinheiro
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-24 06:00:32
Título: Há seis anos, o Papa Francisco lançava a encíclica Laudato Si, que 
considera pecado a depredação ambiental
Descrição: RIO - “A crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão 
interior”, escreveu o Papa Francisco na encíclica Laudato Si (Louvado Seja), que
completa seis anos nesta segunda-feira. Na carta aos católicos e a todos os 
homens, Francisco inovou ao tratar de um tema contemporâneo, pregando o 
rompimento com o que chama de “antropocentrismo despótico, que se desinteressa 
pelas outras criaturas” . Para o bispo auxiliar de Belo Horizonte e secretário 
da Comissão Especial de Mineração e Ecologia Integral da CNBB (Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil), Dom Vicente de Paula Ferreira, o Papa convocou a
sociedade global a romper com o consumismo exagerado que, segundo ele, destrói o
meio ambiente. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/ha-seis-anos-papa-francisco-lancava-
enciclica-laudato-si-que-considera-pecado-depredacao-ambiental-25030533
 
Fonte: OGlobo
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Data: 2021-05-24 06:00:54
Título: Consumo de comida orgânica e artesanal cresce na pandemia
Descrição: RIO — De mercado a pizzaria, passando por padaria, opções não faltam 
para quem prefere a comida orgânica e artesanal, ou seja, produzida em pequena 
escala e respeitando os processos do alimento e da natureza. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/consumo-de-comida-organica-artesanal-
cresce-na-pandemia-25028226
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-23 20:37:20
Título: Renan Calheiros: “No processo político de 2022, não teremos dois 
extremos, mas um só”
Descrição: Relator da CPI da Pandemia diz que viu como natural conversa entre 
Lula e FHC (“nunca foram inimigos”) e que não acredita em impeachment de 
Bolsonaro, ainda que a comissão aponte para isso
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-23/renan-calheiros-no-processo-
politico-de-2022-nao-teremos-dois-extremos-mas-um-so.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-23 18:43:03
Título: O inferno de ser criança em Gaza
Descrição: Menores palestinos sofrem as sequelas da guerra na Faixa de Gaza. 
Pelo menos 66 morreram durante os últimos ataques
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-05-23/o-inferno-de-ser-
crianca-em-gaza.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-23 14:42:29
Título: Partido Comunista volta à linha de frente da política chilena  
Descrição: Prefeito Daniel Jadue  aspira a chegar a La Moneda e lidera as 
pesquisas para as eleições presidenciais de novembro
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-05-23/partido-comunista-volta-
a-linha-de-frente-da-politica-chilena.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-23 00:43:02
Título: O preço a pagar por protestar na Colômbia 
Descrição: Olhos arrancados e crânios fraturados. Desde que começaram as 
manifestações contra o Governo há quase 1.100 manifestantes feridos
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-05-23/o-preco-a-pagar-por-
protestar-na-colombia.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-23 00:00:00
Título: Federação dos Policiais Federais diz que decisão de diretor-geral causa 
estranheza
Descrição: A Federação Nacional dos Policiais Federais divulgou uma nota no 
sábado (22) em que afirma desconhecer o documento revelado pelo Painel sobre a 
proposta do diretor-geral da PF, Paulo Maiurino, de supervisionar investigações 
e afirma causar estranheza imaginar como isso se daria na prática.Leia mais 
(05/23/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/05/federacao-dos-policiais-federais-diz-que-decisao-de-
diretor-geral-causa-estranheza.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-23 00:00:00
Título: Kassio Nunes Marques vai substituir Gilmar Mendes na presidência de 
turma no STF
Descrição: O ministro Kassio Nunes Marques vai ser o próximo presidente da 
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.Leia mais (05/23/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/colunas/painel/2021/05/kassio-nunes-marques-vai-substituir-gilmar-mendes-
na-presidencia-de-turma-no-stf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-23 00:00:00
Título: Processo de Lula sobre o sítio em Atibaia tramita em vara com decisões 
contrárias à Lava Jato
Descrição: A 12ª Vara Federal em Brasília é o destino do processo em que o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 17 anos e 1 mês de prisão 
por ter aceitado obras no sítio que frequentava em Atibaia (SP) realizadas pela 
OAS e Odebrecht.Leia mais (05/23/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/05/processo-de-lula-sobre-o-sitio-em-atibaia-tramita-
em-vara-com-decisoes-contrarias-a-lava-jato.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-23 00:00:00
Título: Chefe da Abin classifica como memorável passeio de moto de Bolsonaro no 
Rio
Descrição: O diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), 
Alexandre Ramagem, classificou como memorável o passeio de moto Bolsonaro.Leia 
mais (05/23/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/05/chefe-da-abin-classifica-como-memoravel-passeio-de-
moto-de-bolsonaro-no-rio.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-23 00:00:00
Título: Fux julga no Supremo processos de empresas defendidas pelo filho em 
outra instância
Descrição: Dono de um escritório de advocacia que leva o sobrenome do presidente
do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, o filho do ministro, Rodrigo Fux, 
atua perante os tribunais de Brasília na defesa de grandes empresas como Golden 
Cross, Embraer, H. Stern e concessionárias de serviços públicos, como a 
Light.Leia mais (05/23/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/05/fux-julga-no-supremo-processos-de-empresas-defendidas-pelo-
filho-em-outra-instancia.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-24 06:00:02
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 24 de maio
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
segunda-feira (24), marcada pela aglomeração de Bolsonaro, pela reunião do 
Conselho Europeu em Bruxelas, pela prisão de opositor de Lukashenko em Belarus e
pela erupção de vulcão no Congo.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021052417572803-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-24-de-maio/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-23 21:59:45
Título: Militante do BLM no Reino Unido, Sasha Johnson é baleada na cabeça
Descrição: Ativista do Black Lives Matter, Sasha Johnson está em estado crítico 
depois de sofrer um ferimento à bala na cabeça em um incidente no sul de 
Londres.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021052317571708-militante-do-blm-no-
reino-unido-sasha-johnson-e-baleada-na-cabeca/
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