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Fonte:  Consortium News, Estados Unidos
Data: 2021-05-24
Título: Um guia do povo para a industria da Guerra ...
Descrição: O físico teórico Albert Einstein resumiu o  problema, da indústria da
Guerra, na edição de maio de 1949 da Monthly Review:
“O capital privado tende a se concentrar em poucas mãos, em parte por causa da 
competição entre os capitalistas, e em parte porque o desenvolvimento 
tecnológico e a crescente divisão do trabalho encorajam a formação de unidades 
de produção maiores em detrimento das menores. O resultado desses 
desenvolvimentos é uma oligarquia de capital privado cujo enorme poder não pode 
ser efetivamente controlado, mesmo por uma sociedade política organizada 
democraticamente. Isso é verdade, uma vez que os membros dos corpos legislativos
são selecionados por partidos políticos, amplamente financiados ou influenciados
por capitalistas privados que, para todos os efeitos práticos, separam o 
eleitorado da legislatura. A consequência é que os representantes do povo não 
protegem suficientemente os interesses das camadas desfavorecidas da população.
Além disso, nas condições existentes, os capitalistas privados inevitavelmente 
controlam, direta ou indiretamente, as principais fontes de informação 
(imprensa, rádio, educação). É portanto, extremamente difícil, e na verdade na 
maioria dos casos totalmente impossível, para o cidadão individual chegar a 
conclusões objetivas e fazer uso inteligente de seus direitos políticos.”
Url : https://consortiumnews.com/2021/05/24/a-peoples-guide-to-the-war-industry/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-24 18:22:08
Título: Artigo | Apesar da crise, super-ricos ficaram ainda mais ricos
Descrição: Riqueza nacional diminuiu 425 bilhões de dólares no ano passado, 
enquanto número de bilionários aumentou
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/artigo-apesar-da-crise-super-
ricos-ficaram-ainda-mais-ricos

Fonte:  MST
Data: 2021-05-24
Título: Centrais Sindicais e Movimentos Sociais realizam Ato nacional em 
Brasília #600ContraFome, dia 26
Descrição: Na quarta-feira (26), a partir das 10h, as Centrais Sindicais e os 
Movimentos Sociais, farão ato nacional unitário e presencial em em frente ao 
Congresso Nacional para expor a fome e exigir auxílio de R$ 600 para 70 milhões 
de brasileiros .
Url : https://mst.org.br/2021/05/24/centrais-sindicais-e-movimentos-sociais-
realizam-ato-nacional-em-brasilia-600contrafome-dia-26/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-25 02:01:21
Título: Pazuello não comparece em reunião com Exército e é notificado sobre 
processo disciplinar por escrito
Descrição: Cúpula militar estaria extremamente irritada com a participação do 
ex-ministro da Saúde em ato político com Bolsonaro, ele tem 10 dias para 
apresentar defesa
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pazuello-nao-comparece-em-reuniao-com-
comandante-do-exercito-e-e-notificado-sobre-processo-disciplinar-por-escrito/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 17:01:14
Título: Ministério da Defesa comprova que Pazuello mentiu sobre produção de 
cloroquina pelo Exército
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Descrição: Uma das requisições diz: \justifico tal solicitação pela necessidade 
de aquisição do item supracitado para produção de cloroquina utilizado [sic] no 
tratamento do [sic] Covid-19\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ministerio-da-defesa-comprova-que-
pazuello-mentiu-sobre-producao-de-cloroquina-pelo-exercito/

Fonte: Brasil247
Data: 2021-05-25
Título: Capitã cloroquina depõe nesta terça-feira na CPI da Covid
Descrição: A CPI da Covid ouvirá nesta terça-feira (25) a secretária de Gestão 
do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como
capitã cloroquina. Ela difundiu o uso da cloroquina contra a Covid, remédio 
cientificamente comprovado ineficaz contra a doença.
Url : https://www.brasil247.com/cpicovid/capita-cloroquina-depoe-nesta-terca-
feira-na-cpi-da-covid

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 16:03:28
Título: Alvo de operação da PF, Salles não entregou o seu celular aos policiais
Descrição: Após a operação, o ministro do Meio Ambiente desativou o aparelho e 
trocou de número
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/alvo-de-operacao-da-pf-salles-nao-
entregou-o-seu-celular-aos-policiais/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Felipe Neto, Xuxa e Fábio Porchat pedem impeachment de Bolsonaro
Descrição: Artistas, profissionais de saúde, escritores lançaram nesta segunda-
feira (24) a iniciativa Vidas Brasileiras para defender o impeachment do 
presidente da República, Jair Bolsonaro. O pedido de afastamento foi protocolado
na Câmara dos Deputados e é assinado por: 1- Ailton Krenak, escritor e líder 
indígena 2- Chico César, cantor e compositor 3- Cristina Serra, jornalista e 
[ ]The post Felipe Neto, Xuxa e Fábio Porchat pedem impeachment de Bolsonaro 
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/impeachment/felipe-neto-xuxa-e-fabio-
porchat-pedem-impeachment-de-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 22:38:00
Título: O caveirão invade o Jacarezinho, mas também assombra os palestinos – 
Blog Terra em Transe
Descrição: Enquanto há quem diga que a Chacina do Jacarezinho e a violência na 
Palestina são eventos isolados, uma análise mais detalhada nos mostra que há 
mais relações entre eles do que se pode ver num primeiro momento
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/terraemtranse/o-caveirao-invade-
jacarezinho-mas-tambem-assombra-os-palestinos-blog-terra-em-transe/

Fonte: Poder360
Título: PCRJ estabeleceu sigilo de 5 anos nos documentos da operação no 
Jacarezinho
Descrição: Polícia diz que sigilo é por segurança. Operação foi a mais letal do 
RJ
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/pcrj-estabeleceu-sigilo-de-5-anos-nos-
documentos-da-operacao-no-jacarezinho/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-25 06:00:05
Título: George  Floyd: um ano do levante global que entrou para história da luta
antirracista
Descrição: Assassinato de homem negro asfixiado por Derek Chauvin eclodiu 
protestos contra violência policial em todo mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/25/george-floyd-um-ano-do-levante-
global-que-entrou-para-historia-da-luta-antirracista
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Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Ativista do Black Lives Matter é baleada na cabeça em Londres
Descrição: Internada em estado crítico, Sasha Johnson teve papel de liderança 
nos protestos antirracismo do ano passado. Partido diz que ela foi alvo de 
numerosas ameaças de morte, mas polícia não crê em ataque proposital.
Url :https://www.dw.com/pt-br/ativista-do-black-lives-matter-é-baleada-na-
cabeça-em-londres/a-57648005?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 21:03:25
Título: Agência de publicidade é condenada a pagar indenização por praticar 
“racismo recreativo”
Descrição: A supervisora da vítima elogiou os cabelos lisos e loiros de uma 
cliente e, fazendo referência à aparência da funcionária, teria dito: “pelo 
menos seu cabelo é bom e não cabelo da Etiópia”
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/agencia-de-publicidade-e-condenada-a-
pagar-indenizacao-por-praticar-racismo-recreativo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-25 00:02:52
Título: Estados Unidos vs. Billie Holiday: a luta da diva do jazz para cantar 
Strange Fruit
Descrição: Filme retrata o auge da carreira da cantora e a perseguição do 
Departamento Federal de Narcóticos contra ela, num momento em que os EUA matavam
negros em linchamentos públicos
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/estados-unidos-vs-billie-holiday-a-
luta-da-diva-do-jazz-para-cantar-strange-fruit/

Fonte: The American Conservative
Data: 2021-05-24
Título: Como O Jornalismo Americano Se Tornou Um Porta-Voz Do Estado Profundo
Descrição: Leon Panetta, que já foi diretor da CIA, explicou sem rodeios que a 
agência influenciava os meios de comunicação estrangeiros antes das eleições 
para "mudar as atitudes dentro do país". O método era "adquirir mídia dentro de 
um país ou região que poderia muito bem ser usada para ser capaz de entregar uma
mensagem específica ou trabalhar para influenciar aqueles que podem possuir 
elementos da mídia para poder cooperar, trabalhar com você em entregando essa 
mensagem. ”A CIA tem conduzido tais operações para influenciar continuamente as 
eleições estrangeiras desde o final da Segunda Guerra Mundial.
Url : https://www.theamericanconservative.com/articles/spies-journalists-and-
info-ops-against-america/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-05-24 17:02:13
Título: Conexão Zero Estrelas: Trabalhadores de aplicativos se endividam para 
pagar a internet
Descrição: Entregadores e motoristas não conseguem arcar com plano de dados e 
são penalizados por falhas de conexão
Url :https://apublica.org/2021/05/conexao-zero-estrelas-trabalhadores-de-
aplicativos-se-endividam-para-pagar-a-internet/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-24 21:44:41
Título: STF ordena que União garanta segurança de Yanomamis sob ataque do 
Garimpo em Roraima
Descrição: Decisão atende a pedido de comunidade em Roraima que está sendo 
atacada há semanas com tiros e bombas por garimpeiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/stf-ordena-que-uniao-garanta-
seguranca-de-yanomamis-sob-ataque-do-garimpo-em-roraima
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-24 19:13:25
Título: Feminicídios aumentam em 2021, e pesquisadora alerta sobre perigo para 
mulheres do RS
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Descrição: No estado gaúcho, só no mês de abril, houve um aumento de 55,6% em 
feminicídios em comparação com o ano passado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/feminicidios-aumentam-em-2021-e-
pesquisadora-alerta-sobre-perigo-para-mulheres-do-rs

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-25 01:13:10
Título: Jornal Nacional destaca que militares de alta patente querem punição de 
Pazuello por ato com Bolsonaro: “Intolerável”
Descrição: Telejornal da Globo, além de expor que a situação de Pazuello não é 
nada boa entre a cúpula do Exército, ainda chamou a atenção para um novo pedido 
de impeachment protocolado contra Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-destaca-que-militares-de-
alta-patente-querem-punicao-de-pazuello-por-ato-com-bolsonaro-intoleravel2/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 21:25:39
Título: Comandante do Exército abre apuração disciplinar contra Pazuello
Descrição: O ex-ministro, que é general da ativa, deve ser mandado para a 
reserva antes de ser punido por ter participado de ato político com Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/comandante-do-exercito-abre-apuracao-
disciplinar-contra-pazuello-que-tem-10-dias-para-se-defender1/
 
Fonte: Carta Capital
Data: 2021-05-24
Título: Engels explica o Brasil atual.
Descrição: Tão visionário era ele, tão essencial e libertário que pode explicar 
até a presente viagem de Bolsonaro ao Equador. 
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/engels-explica-o-brasil-atual/

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-05-24
Título: Governo Bolsonaro dificulta acesso à universidade e detona o sonho de 
brasileiros
Descrição: Este ano, estudantes que não compareceram ao Enem no ano passado por 
medo da Covid-19 não terão isenção na taxa de inscrição. Valor pesa no bolso da 
maioria que está sem renda e sonha com a faculdade
Url : https://www.cut.org.br/noticias/governo-bolsonaro-dificulta-acesso-a-
universidade-e-detona-o-sonho-de-brasileiro-cb91

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-24 18:00:43
Título: Entidade de jornalismo repudia ataques à imprensa durante manifestação 
pró-Bolsonaro
Descrição: \Intimidação de repórteres por apoiadores Bolsonaro tem objetivo de 
impedir a cobertura dos fatos\, disse Abraji em nota
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/entidade-de-jornalismo-repudia-
ataques-a-imprensa-durante-manifestacao-pro-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-24 17:45:02
Título: Movimentos criticam \Titula Brasil\ e conduta de Bolsonaro em visita ao 
Maranhão
Descrição: Modalidade de título imposto pelo governo federal retira benefícios 
de pequenos agricultores e enfraquece assentamentos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/movimentos-criticam-titula-
brasil-e-conduta-de-bolsonaro-em-visita-ao-maranhao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-24 17:38:25
Título: Governo de MG apresenta projeto que pode levar à privatização das 
escolas estaduais
Descrição: Projeto prevê a gestão compartilhada das escolas estaduais de ensino 
médio com organizações da sociedade civil
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/governo-de-mg-apresenta-projeto-
que-pode-levar-a-privatizacao-das-escolas-estaduais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-24 15:12:07
Título: Governo Bolsonaro mente sobre Segurança Alimentar em documentos para 
Cúpula da ONU
Descrição: Documentos não refletem a realidade do sistema e o que vem 
acontecendo em relação à segurança alimentar e nutricional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/governo-bolsonaro-mente-sobre-
seguranca-alimentar-em-documentos-para-a-cupula-da-onu
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-24 11:10:30
Título: Quilombolas do Pará denunciam falta de vacina contra a covid-19
Descrição: As comunidades garantiram o direito de estar no grupo prioritário de 
imunização, ainda assim, a vacina não está chegando
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/quilombolas-do-para-denunciam-
falta-de-vacina-contra-a-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-24 11:05:14
Título: Com histórico de trabalho escravo, MRV \adota\ área extrativista sem 
ouvir comunidade
Descrição: Dono da construtora é entusiasta do governo Bolsonaro, extrativistas 
da reserva \adotada\ rejeitam programa de Salles
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/com-historico-de-trabalho-
escravo-mrv-adota-area-extrativista-sem-ouvir-comunidade
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-24 09:47:56
Título: TCU reforça pressão sobre o Incra para garantir condições básicas em 
assentamentos
Descrição: Acórdão recomenda que o órgão avalie condições de assentamentos 
considerados “consolidados” mesmo sem a devida estrutura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/tcu-reforca-pressao-sobre-o-
incra-para-garantir-condicoes-basicas-em-assentamentos
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-25 00:26:10
Título: Instituto de pesquisa ligado à Igreja Universal dá vitória a Lula já no 
1º turno
Descrição: Bolsonaro some até do MAPA da TV Record, emissora da Igreja Universal
do Reino de Deus A TV Record do Paraná realizou uma pesquisa nacional 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/bolsonaro-some-ate-do-mapa-da-tv-
record-emissora-da-igreja-universal-do-reino-de-deus/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-24 23:01:46
Título: Saudade de gritar Fora Bolsonaro, né minha filha? Sábado (29/5) tem 
protesto em todo o País
Descrição: Saudade de gritar Fora Bolsonaro, né minha filha? Não perca a 
oportunidade neste sábado, 29 de maio, em todo o País. Confira abaixo os locais 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/saudade-de-gritar-fora-bolsonaro-
ne-minha-filha-sabado-29-5-tem-protesto-em-todo-o-pais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-24 15:35:52
Título: PSDB pede que STF proíba Bolsonaro de promover aglomerações
Descrição: O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) ajuizou, no Supremo 
Tribunal Federal (STF), a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) 845, com a pretensão 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/psdb-pede-que-stf-proiba-bolsonaro-
de-promover-aglomeracoes/

https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/psdb-pede-que-stf-proiba-bolsonaro-de-promover-aglomeracoes/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/psdb-pede-que-stf-proiba-bolsonaro-de-promover-aglomeracoes/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/saudade-de-gritar-fora-bolsonaro-ne-minha-filha-sabado-29-5-tem-protesto-em-todo-o-pais/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/saudade-de-gritar-fora-bolsonaro-ne-minha-filha-sabado-29-5-tem-protesto-em-todo-o-pais/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/bolsonaro-some-ate-do-mapa-da-tv-record-emissora-da-igreja-universal-do-reino-de-deus/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/bolsonaro-some-ate-do-mapa-da-tv-record-emissora-da-igreja-universal-do-reino-de-deus/
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/tcu-reforca-pressao-sobre-o-incra-para-garantir-condicoes-basicas-em-assentamentos
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/tcu-reforca-pressao-sobre-o-incra-para-garantir-condicoes-basicas-em-assentamentos
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/com-historico-de-trabalho-escravo-mrv-adota-area-extrativista-sem-ouvir-comunidade
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/com-historico-de-trabalho-escravo-mrv-adota-area-extrativista-sem-ouvir-comunidade
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/quilombolas-do-para-denunciam-falta-de-vacina-contra-a-covid-19
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/quilombolas-do-para-denunciam-falta-de-vacina-contra-a-covid-19
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/governo-bolsonaro-mente-sobre-seguranca-alimentar-em-documentos-para-a-cupula-da-onu
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/governo-bolsonaro-mente-sobre-seguranca-alimentar-em-documentos-para-a-cupula-da-onu
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/governo-de-mg-apresenta-projeto-que-pode-levar-a-privatizacao-das-escolas-estaduais
https://www.brasildefato.com.br/2021/05/24/governo-de-mg-apresenta-projeto-que-pode-levar-a-privatizacao-das-escolas-estaduais


 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-24 11:59:31
Título: Eduardo Paes, prefeito do Rio, vai se filiar esta semana no PSD de 
Gilberto Kassab
Descrição: O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, vai trocar o DEM pelo PSD
esta semana. O mandatário carioca irá até Brasília, na quarta-feira (26/5), 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/eduardo-paes-prefeito-do-rio-vai-
se-filiar-esta-semana-no-psd-de-gilberto-kassab/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-25 08:40:16
Título: “Capitã cloroquina” enviou apenas 0,1% de médicos interessados em atuar 
em estados
Descrição: Dados do Ministério da Saúde sobre o programa \O Brasil conta 
comigo\, gerenciado por Mayra Pinheiro, comprovam mais uma mentira de Eduardo 
Pazuello, que disse à CPI do Genocídio que foram enviados 6,5 mil profissionais 
de saúde à região Norte.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/capita-cloroquina-enviou-apenas-01-de-
medicos-interessados-em-atuar-em-estados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-25 01:03:55
Título: Soldado de extrema direita rouba arsenal militar e é procurado pela 
Interpol
Descrição: O soldado ameaçou matar infectologista que liderou o combate à Covid-
19 na Bélgica. Exército brasileiro e belga fizeram acordo de cooperação em 2019
Url :https://revistaforum.com.br/global/soldado-de-extrema-direita-rouba-
arsenal-militar-e-e-procurado-pela-interpol/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 23:44:24
Título: “É um alento contar com sua força para remover as camadas de ódio do 
Brasil”, diz Lula sobre Jean Wyllys
Descrição: O ex-presidente conta com o novo filiado ao PT: “É urgente e 
imprescindível derrotar o fascismo. Reconstruir o país e varrer para o lixo da 
história quem deixou o Brasil nessa situação”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/e-um-alento-contar-com-sua-forca-para-
remover-as-camadas-de-odio-do-brasil-diz-lula-sobre-jean-wyllys/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 23:12:26
Título: “Tenho orgulho de ser petista, gay e fruto de miscigenação”, diz Jean 
Wyllys após se filiar ao PT
Descrição: Durante cerimônia de filiação, o ex-deputado fez uma referência à 
ascensão do antipetismo, que “não é só um movimento contra o PT, mas uma 
expansão do fascismo”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tenho-orgulho-de-ser-petista-gay-e-
fruto-de-miscigenacao-diz-jean-wyllys-apos-se-filiar-ao-pt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 23:08:30
Título: Mostra “América Negra: Conversas Entre as Negritudes Latino-americanas” 
– Por Filippo Pitanga
Descrição: NICHO 54 promove mostra de cinema para debater a construção da 
identidade negra em 10 países da América Latina. Com programação online e 
gratuita, iniciativa traz 35 filmes realizados ao longo de 20 anos
Url :https://revistaforum.com.br/rede/mostra-america-negra-conversas-entre-as-
negritudes-latino-americanas-por-filippo-pitanga/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 22:57:14
Título: No Equador, Bolsonaro coloca máscara e diz: “Tô dando mau exemplo aqui”,
assista
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Descrição: Presidente só se preocupa em \dar o exemplo\ no exterior, veja vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/sem-mascara-durante-ultima-
agenda-no-equador-bolsonaro-coloca-a-protecao-e-diz-to-dando-mau-exemplo-aqui-
assista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 20:28:21
Título: Juíza substituta de Brasília é sorteada para ser relatora do caso Lula e
o sítio de Atibaia
Descrição: O processo foi encaminhado para Brasília porque o STF decidiu que a 
Justiça Federal em Curitiba era incompetente para se responsabilizar pela ação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/juiza-substituta-de-brasilia-e-
sorteada-para-ser-relatora-do-caso-lula-e-o-sitio-de-atibaia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 18:10:16
Título: Lula inaugura ciclo de debates no aniversário de 207 anos de Maricá
Descrição: Ex-presidente abre rodada de discussões nesta segunda-feira (25). 
Evento que comemora emancipação do município fluminense terá 10 ciclos e inicia 
com o tema “A Redução das Desigualdades Sociais”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-inaugura-ciclo-de-debates-no-
aniversario-de-207-anos-de-marica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 17:37:13
Título: Aziz enquadra Pazuello e promete que “se ele mentir, sairá algemado” da 
CPI
Descrição: “Se ele tiver um habeas corpus, eu não poderei prendê-lo. Manda ele 
sem habeas corpus lá, ele não vai brincar mais com a CPI e a população 
brasileira”, declarou o senador e presidente da comissão
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/cpi-do-genocidio-aziz-enquadra-
pazuello-e-promete-que-se-ele-mentir-saira-algemado-de-la/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 17:12:11
Título: Entidades ligadas à educação protestam contra liberação do 
“homeschooling” no Brasil
Descrição: Prioridade do governo Bolsonaro, proposta que autoriza crianças e 
adolescentes terem aulas em casa com a família, em vez de frequentarem escolas, 
deve ser votada nesta terça (25). Segundo manifesto, trata-se de um “extremo 
risco e ataque ao direito à educação”
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/entidades-ligadas-a-educacao-
protestam-contra-liberacao-do-homeschooling-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 14:04:08
Título: Os 80 anos de Bob Dylan, um dos grandes do nosso tempo
Descrição: Resumir Dylan a um cantor pop é não ter a menor noção da diferença 
entre o entretenimento de Lennon e os Beatles, Stones, Hendrix e congêneres à 
dimensão das suas inquietações e elaboração poética
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/os-80-anos-de-bob-dylan-um-dos-grandes-
do-nosso-tempo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 13:35:31
Título: Comando do Exército: Pazuello foi a ato com Bolsonaro ciente que estava 
“cruzando uma linha sem volta”
Descrição: “Se era isso que Pazuello queria, ele conseguiu. Sua obra de 
desmoralização do Exército está completa\, disse uma fonte das Forças Armadas á 
Veja
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/comando-do-exercito-
pazuello-foi-a-ato-com-bolsonaro-ciente-que-estava-cruzando-uma-linha-sem-volta/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-05-24 12:57:47
Título: Ventania derruba réplica da Estátua da Liberdade da Havan em Capão da 
Canoa, veja vídeo aqui
Descrição: As réplicas das estátuas da Havan já causaram várias polêmicas. Uma 
delas pegou fogo e outras foram alvos de protestos. Relembre aqui
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ventania-derruba-replica-da-estatua-da-
liberdade-da-havan-em-capao-da-canoa-veja-video-aqui/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 12:46:01
Título: “Colocou a cabeça no cutelo”: Mourão diz que Pazuello sabe que errou e 
espera punição do Comando do Exército
Descrição: Vice-presidente, Hamilton Mourão disse que Pazuello pode \pedir 
transferência para reserva e aí atenuar o problema\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/colocou-a-cabeca-no-cutelo-
mourao-diz-que-pazuello-sabe-que-errou-e-espera-punicao-do-comando-do-exercito/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-24 12:27:07
Título: Petra Costa, de “Democracia em Vertigem”, filma em Brasília a CPI do 
Genocídio
Descrição: Cineasta indicada ao Oscar faz um filme sobre a pandemia do novo 
coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/petra-costa-de-democracia-em-vertigem-
filma-em-brasilia-a-cpi-do-genocidio/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-24 11:00:30
Título: Facebook apaga críticas a Israel que usem o termo ‘sionista’
Descrição: As políticas da empresa preocupam ativistas, que consideram que o 
Facebook está silenciando posicionamentos políticos.The post Facebook apaga 
críticas a Israel que usem o termo ‘sionista’ appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/05/24/facebook-criticas-israel-sionista/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-05-24 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 http://www.ihu.unisinos.br/609479-as-mulheres-sofrem-com-
elevados-niveis-de-pobreza-de-tempo-entrevista-especial-com-luana-simoes-
pinheiro
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-05-24 03:00:00
Título: A catequese deve começar pelo querigma que conduz a um encontro pessoal 
com Jesus Cristo. Entrevista especial com Leomar Brustolin
Descrição:  
A instituição do Ministério do Catequista pelo Papa Francisco, através da 
publicação do Mo [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/609483-a-catequese-deve-comecar-pelo-querigma-
que-conduz-a-um-encontro-pessoal-com-jesus-cristo-entrevista-especial-com-
leomar-brustolin
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-25 06:00:29
Título: Em Moçambique, população de Palma ainda foge dois meses após ataque de 
extremistas islâmicos
Descrição: MAPUTO - Julia, de 21 anos, cujo riso nervoso não esconde a angústia,
e sua filha, nascida há quatro dias no barco que lhes permitiu fugir do inferno 
de Palma, dormem na praia, como tantos outros refugiados.Dois meses depois do 
ataque de grupos extremistas islâmicos contra Palma, no norte de Moçambique, 
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centenas de pessoas continuam chegando de vários pontos da província de Cabo 
Delgado.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/em-mocambique-populacao-de-palma-ainda-foge-
dois-meses-apos-ataque-de-extremistas-islamicos-25031788
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-25 05:00:01
Título: No Dia das Crianças Desaparecidas, mães de meninos sumidos na Baixada 
ainda têm esperanças de encontrar os filhos vivos
Descrição: RIO - A data de hoje é conhecida como o Dia Internacional das 
Crianças Desaparecidas, e para as mães de Fernando Henrique, de 11 anos, 
Alexandre, de 10, e Lucas Matheus, de 8, é o dia de número 148 desde o sumiço 
dos meninos de Belford Roxo, mistério que completa quatro longos meses nesta 
semana. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/no-dia-das-criancas-desaparecidas-maes-de-
meninos-sumidos-na-baixada-ainda-tem-esperancas-de-encontrar-os-filhos-vivos-
25032278
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-25 07:39:49
Título: Apoio de Pazuello a Bolsonaro 'põe em xeque disciplina do Exército', diz
ministra do Superior Tribunal Militar
Descrição: General da ativa, ex-ministro participou de manifestação em apoio ao 
presidente e pode sofrer punição disciplinar.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57238280
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-25 07:20:29
Título: Eclipse lunar e superlua: onde será visível o fenômeno de 26 de maio?
Descrição: Nesta quarta-feira (26/05), ocorrerá o primeiro eclipse lunar de 
2021, que também será uma superlua e poderá ser visto da maior parte da América 
do Sul.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-57235310
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-25 08:40:32
Título: Vulcão no Congo: a busca desesperada por 100 crianças desaparecidas após
lava destruir casas
Descrição: Famílias foram separadas enquanto as pessoas fugiam da lava após a 
erupção do Monte Nyiragongo na noite de sábado.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-57238887
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-24 18:29:42
Título: “Não é doença, é fome”
Descrição: Unidades de saúde de Brasília identificam aumento de busca por 
pessoas com sintomas que acreditam ser de doença, mas que, na verdade, estão 
famintas. É mais um dramático impacto da pandemia
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-24/nao-e-doenca-e-fome.html
 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-24 00:00:00
Título: Com aval de Lula, deputado federal do PT encampa candidatura ao Governo 
de Minas
Descrição: O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) afirmou que, após duas 
conversas com o ex-presidente Lula (PT) nos últimos dias, topou abraçar uma 
candidatura ao Governo de Minas Gerais para garantir palanque ao petista no 
segundo maior colégio eleitoral do país.Leia mais (05/24/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/05/com-aval-de-lula-deputado-federal-do-pt-encampa-
candidatura-ao-governo-de-minas.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-24 00:00:00
Título: Centrais sindicais, MST e trabalhadores da agricultura farão ato em 
Brasília por auxílio emergencial de R$ 600
Descrição: Centrais sindicais, o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra) e a Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e
Agricultoras Familiares) realizam na quarta-feira (26) o ato #600ContraFome.Leia
mais (05/24/2021 - 11h17)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/05/centrais-sindicais-mst-e-trabalhadores-da-
agricultura-farao-ato-em-brasilia-por-auxilio-emergencial-de-r-600.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-25 06:00:24
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 25 de maio
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
terça-feira (25), marcada pelo alerta da Pfizer ao Brasil, pela presença 
comportada de Bolsonaro no Equador, pelo cerco da UE contra Belarus e pela 
colisão de trens na Malásia.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021052517577984-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-25-de-maio/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-25 04:39:43
Título: Governo da Colômbia e sindicatos chegam a pré-acordo em meio a protestos
Descrição: Durante as negociações entre Bogotá e Comitê Nacional de Greve da 
Colômbia foi atingido acordo em alguns pontos, entre os quais o direito ao 
protesto pacífico, que está quase garantido.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021052517577280-governo-da-colombia-e-
sindicatos-chegam-a-pre-acordo-em-meio-a-protestos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-24 11:43:17
Título: Previsão da inflação no Brasil em 2021 encosta no teto da meta, aponta 
BC
Descrição: A projeção do mercado para a inflação brasileira em 2021 está bem 
perto do teto da meta, indicou a pesquisa Focus, divulgada pelo Banco Central 
nesta segunda-feira (24).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021052417574615-previsao-da-inflacao-no-
brasil-em-2021-encosta-no-teto-da-meta-aponta-bc/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-05-24 17:02:13
Título: Conexão Zero Estrelas: Trabalhadores de aplicativos se endividam para 
pagar a internet
Descrição: Entregadores e motoristas não conseguem arcar com plano de dados e 
são penalizados por falhas de conexão
Url :https://apublica.org/2021/05/conexao-zero-estrelas-trabalhadores-de-
aplicativos-se-endividam-para-pagar-a-internet/
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