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Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-05-25
Título: Por um Brasil sem fome e pelos R$ 600, CUT e centrais farão ações nesta 4ª
Descrição: Combater a fome e a pobreza no Brasil é o objetivo principal do ato 
#600ContraFome que a CUT, demais centrais, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 
(MST), a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras 
Familiares(Contag) e as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/contra-a-fome-e-pelo-auxilio-de-r-600-cut-
fara-acoes-em-todo-o-pais-no-dia-26-bf50

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-25 16:16:08
Título: Vai aos atos contra Bolsonaro? Relembre orientações sanitárias para 
minimizar risco
Descrição: Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares elaborou guia de 
segurança sanitária para manifestantes em tempos de covid
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/25/vai-aos-atos-contra-bolsonaro-
relembre-orientacoes-sanitarias-para-minimizar-risco

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-05-25
Título: Aziz considera já ter prova da responsabilidade de Bolsonaro pela não 
aquisição de vacinas
Descrição: O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, 
já vê elementos para responsabilizar Jair Bolsonaro por omissão no combate à 
pandemia, que já matou quase 450 mil brasileiros.
Url: https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/aziz-considera-ja-ter-
prova-da-responsabilidade-de-bolsonaro-pela-nao-aquisicao-de-vacinas/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-05-26
Título: Alto Comando do Exército pressiona por ida de Pazuello para a reserva. 
Ex-ministro resiste, com medo da CPI da Covid
Descrição: Com medo do novo depoimento na CPI da Covid, general Pazuello não 
quer sair da ativa, mas prossegue a pressão do Alto Comando do Exército após 
participação do ex-ministro da Saúde em ato político com Bolsonaro no último 
domingo
Url : https://www.brasil247.com/brasil/alto-comando-do-exercito-pressiona-por-
ida-de-pazuello-para-a-reserva-ex-ministro-resiste-com-medo-da-cpi-da-covid

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-25 21:24:01
Título: Família suspeita, militar humilhado, obra irregular: conheça 8 polêmicas
de Pazuello 
Descrição: Ex-ministro da Saúde tem currículo extenso quando o assunto são 
momentos controversos, investigações seguem em aberto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/25/familia-suspeita-militar-
humilhado-obra-irregular-conheca-8-polemicas-de-pazuello

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Principais pontos do depoimento da \capitã cloroquina\ à CPI
Descrição: Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde, contradiz 
Pazuello, defende medicamento sem eficácia contra covid-19 e admite que pasta 
orientou médicos a adotarem o chamado \tratamento precoce\
Url :https://www.dw.com/pt-br/principais-pontos-do-depoimento-da-capitã-
cloroquina-à-cpi/a-57663565?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
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Fonte: MST
Data: 2021-05-25
Título: Despejo em Amaraji (PE): criança é detida e coagida em interrogatório na
delegacia
Descrição: Após dispersarem as centenas de famílias Sem Terra da ocupação com 
gás lacrimogêneo, balas de borracha e atearem fogo nos barracos do moradores do 
Acampamento Bondade, localizado no município de Amaraji, Pernambuco. Neste exato
momento, 7 pessoas acampadas estão detidas pela polícia, entre eles uma criança 
de 12 anos, que está sendo coagida em interrogatório feito por policiais, 
enquanto aguardam a chegada do delegado, que dará continuidade na apuração do 
caso.
Url: https://mst.org.br/2021/05/25/despejo-em-amaraji-crianca-foi-detida-e-esta-
sendo-coagida-em-interrogatorio-na-delegacia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-25 09:33:15
Título: Coaf: Escritório de Salles fez operação suspeita de R$ 1,8 milhão após 
ministro assumir Meio Ambiente
Descrição: Relatório foi enviado à PF e serviu como uma das provas para embasar 
a operação contra o ministro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/coaf-escritorio-de-salles-fez-
operacao-suspeita-de-r-18-milhao-apos-ministro-assumir-meio-ambiente/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-05-26
Título: Forças Armadas negaram a civis leitos disponíveis em hospitais 
militares, mostram documentos da CPI da Covid
Descrição: A CPI da Covid tem em seu poder documentos que mostram que 
solicitações foram feitas por Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio Grande do
Norte, Amazonas e pelo município de Xanxerê, em Santa Catarina. As Forças 
Armadas negaram a estados e municípios o compartilhamento de leitos de 
enfermaria e de UTI com civis, apesar de haver vagas disponíveis em hospitais 
militares, segundo informações de documento enviado pelo Ministério da Defesa à 
CPI da Covid no Senado.
Url : https://www.brasil247.com/cpicovid/forcas-armadas-negaram-a-civis-leitos-
disponiveis-em-hospitais-militares-mostram-documentos-da-cpi-da-covid

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-25 22:50:55
Título: TSE autoriza quebra de sigilo telefônico em ação que pede cassação da 
chapa Bolsonaro-Mourão
Descrição: 5 empresas de tecnologia terão que prestar informações sobre a 
invasão a uma página que beneficiou a campanha de Jair Bolsonaro em 2018, ações 
foram protocoladas por Boulos e Marina Silva
Url :https://revistaforum.com.br/politica/urgente-tse-autoriza-quebra-de-sigilo-
telefonico-em-acao-que-pede-cassacao-da-chapa-bolsonaro-mourao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-25 19:44:54
Título: Dilma recebe alta e já está em casa “em bom estado de saúde”
Descrição: Ex-presidenta esteve em hospital na capital gaúcha após sentir mal-
estar, mas exames não identificaram qualquer problema
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/dilma-recebe-alta-e-ja-esta-em-casa-em-
bom-estado-de-saude1/
 
Fonte: Congresso em Foco
Título: Comissão da Câmara investigará gastos de Bolsonaro com cartão 
corporativo
Descrição: A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara aprovou nesta terça-
feira (25) uma proposta de auditoria dos gastos do presidente da República, Jair
Bolsonaro, com o cartão corporativo em 2019. A Proposta de Fiscalização e 
Controle 36/2019 é de autoria do deputado Elias Vaz (PSB-GO) e teve o parecer 
favorável do relator, deputado Kim Kataguiri [ ]The post Comissão da Câmara 
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investigará gastos de Bolsonaro com cartão corporativo appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/cartao-corporativo-
bolsonaro/

Fonte: Poder360
Título: Sindicalista Juan Grabois é deportado da Colômbia
Descrição: Por ser risco para o Estado. É consultor do Papa Francisco
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/sindicalista-juan-grabois-e-
deportado-da-colombia/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-25 17:56:12
Título: As crianças palestinas e o medo de não acordar
Descrição: Diretora regional da ONG World Vision em Jerusalém, Cisjordânia e 
Gaza descreve a grande incerteza que se abate sobre os pequenos e suas famílias 
depois dos últimos bombardeios
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-25/as-criancas-palestinas-e-o-
medo-de-nao-acordar.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente dos EUA encontra a família de George Floyd
Descrição: Washington, 25 de maio (Prensa Latina) O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, se reuniu hoje com parentes de George Floyd, justamente no 
momento em que se comemora o primeiro aniversário do assassinato do afro-
americano devido à violência policial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=451371&SEO=presidente-de-
eeuu-se-reunio-con-familia-de-george-floyd

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-25 18:44:15
Título: Rio: Relatório aponta falta de quatro medicamentos usados no \kit 
intubação\
Descrição: Unidades como o Hospital Federal do Andaraí e o Hospital dos 
Servidores do Estado estariam sem os insumos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/25/rio-relatorio-aponta-falta-de-
quatro-medicamentos-usados-no-kit-intubacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-25 16:59:13
Título: Em queda de braço com a oposição, governo aprova reforma administrativa 
na CCJ 
Descrição: PEC teve 39 votos favoráveis e 26 contrários, rejeição foi além da 
oposição, com votos de dissidentes em outras siglas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/25/em-queda-de-braco-com-a-
oposicao-governo-aprova-reforma-administrativa-na-ccj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-25 16:19:29
Título: Silas Malafaia triplica dívida com a União durante o governo Bolsonaro
Descrição: Pastor foi responsável pela cerimônia de casamento do presidente e é 
um de seus principais conselheiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/25/silas-malafaia-triplica-divida-
com-a-uniao-durante-o-governo-bolsonaro
 
Fonte: Brasil 247
Data: 2021-05-26
Título: Forças Armadas negaram a civis leitos disponíveis em hospitais 
militares, mostram documentos da CPI da Covid
Descrição: A CPI da Covid tem em seu poder documentos que mostram que 
solicitações foram feitas por Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio Grande do
Norte, Amazonas e pelo município de Xanxerê, em Santa Catarina. As Forças 
Armadas negaram a estados e municípios o compartilhamento de leitos de 
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enfermaria e de UTI com civis, apesar de haver vagas disponíveis em hospitais 
militares, segundo informações de documento enviado pelo Ministério da Defesa à 
CPI da Covid no Senado.
Url : https://www.brasil247.com/cpicovid/forcas-armadas-negaram-a-civis-leitos-
disponiveis-em-hospitais-militares-mostram-documentos-da-cpi-da-covid

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-25 16:01:24
Título: Luto cristão também prevê clamor por justiça pelas mortes evitáveis, diz
pastor
Descrição: Com 450 mil mortes por covid, Brasil vive maior pesar coletivo da 
história, fraternidade e escuta podem aliviar a dor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/25/luto-cristao-tambem-preve-
clamor-por-justica-pelas-mortes-evitaveis-diz-pastor
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-25 14:18:32
Título: Movimento lança série com drag queen para criticar avanço da reforma 
administrativa
Descrição: A influenciadora Rita Von Hunty, do Tempero Drag, gravou vídeos sobre
o tema para entidades de servidores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/25/movimento-lanca-serie-com-drag-
queen-para-criticar-avanco-da-reforma-administrativa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-25 12:58:26
Título: O que fez o jornalista acusado de “hackear” app do governo que receitava
cloroquina
Descrição: Especialista em dados, Menegat apenas consultou código-fonte, 
qualquer usuário pode fazer a operação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/25/o-que-fez-o-jornalista-acusado-
de-hackear-app-do-governo-que-receitava-cloroquina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-25 12:19:50
Título: PR: camponeses de seis cidades se unem para doar alimentos a quem 
enfrenta a fome
Descrição: Expectativa é que sejam arrecadadas 50 toneladas de alimentos para 
doar a famílias de Guarapuava e Pinhão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/25/pr-camponeses-de-seis-cidades-
se-unem-para-doar-alimentos-a-quem-enfrenta-a-fome
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-25 11:18:31
Título: Artigo | Não é seca, é a devastação da Amazônia
Descrição: Se a floresta é destruída, como querer chuva em outras regiões do 
Brasil?
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/25/artigo-nao-e-seca-e-a-
devastacao-da-amazonia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-25 10:39:55
Título: Estivadores sul-africanos boicotarão navios de Israel até libertação 
total palestina
Descrição: Qualquer navio transportando carga de Israel ou com destino ao país 
será boicotado, diz Sindicato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/25/estivadores-sul-africanos-
boicotarao-navios-de-israel-ate-libertacao-total-palestina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-25 07:00:05
Título: Taxista processa a 99 por vínculo de emprego, ganha R$ 12 mil e encoraja
colegas
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Descrição: Empresa propôs acordo com Ricardo Caldeira, do Rio de Janeiro, que 
agora incentiva outros motoristas a entrar na Justiça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/25/taxista-processa-a-99-por-
vinculo-de-emprego-ganha-rs-12-mil-e-encoraja-colegas
 
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
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-25 17:40:26
Título: ‘Dilma já estava se sentindo melhor e falante como sempre’, diz Lula
Descrição: A ex-presidenta Dilma Rousseff já está se sentindo melhor, disse 
nesta terça-feira (25/5) o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dilma passou
mal na noite 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/dilma-ja-estava-se-sentindo-melhor-
e-falante-como-sempre-diz-lula/
 
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: Revista Fórum
Data: 2021-05-26 08:56:31
Título: Em encontro com Alckmin, Haddad diz que “compromisso no segundo turno é 
com a democracia” em 2022
Descrição: Isolado no PSDB e negociando sua ida ao PSD, de Gilberto Kassab, 
Alckmin afirmou, no entanto, acredita que o candidato da chamada \terceira via\ 
estará no segundo turno e diz trabalhará por ele
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-encontro-com-alckmin-haddad-diz-
que-compromisso-no-segundo-turno-e-com-a-democracia-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-26 01:53:42
Título: Votação da Reforma Administrativa na CCJ mostra que projeto pode ter 
dificuldades na aprovação, diz PT
Descrição: \Se essa reforma passar, criará condições para perseguições mil dos 
governos de plantão e irá tirar qualidade dos serviços públicos\, alertam 
parlamentares do partido
Url :https://revistaforum.com.br/politica/votacao-da-reforma-administrativa-na-
ccj-mostra-que-projeto-pode-ter-dificuldades-aprovacao-diz-pt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-26 01:48:37
Título: Após reuniões com Lula, deputado Reginaldo Lopes (PT) lança pré-
candidatura ao governo de MG
Descrição: \Eu estou inteiramente à disposição para contribuir com esse projeto 
e por um estado e um país mais humanos\, disse o petista à Fórum
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-reunioes-com-lula-deputado-
reginaldo-lopes-pt-lanca-pre-candidatura-ao-governo-de-mg/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-26 01:02:23
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Título: Jornal Nacional faz matéria de 21 minutos e destaca mentiras da “Capitã 
Cloroquina” na CPI
Descrição: Telejornal da Rede Globo mostrou como Mayra Pinheiro, em seu 
depoimento, mentiu e confrontou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-faz-materia-de-21-
minutos-e-destaca-mentiras-da-capita-cloroquina-na-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-25 23:15:33
Título: Caetano Veloso recebe 2ª dose da vacina contra Covid-19: “Fique em casa 
se puder”, veja vídeo
Descrição: Aos 78 anos, o artista havia recebido a primeira dose do imunizante 
da Oxford/AstraZeneca no dia 4 de março
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/caetano-veloso-recebe-2a-dose-da-
vacina-contra-covid-19-fique-em-casa-se-puder-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-25 21:49:54
Título: Viagem de Carnaval de Bolsonaro ao litoral de SC custou aos cofres 
públicos quase R$ 1,8 milhão
Descrição: O passeio ocorreu no momento em que vários governadores pelo país 
pediam que todos respeitassem o isolamento social, em função da alta de casos e 
mortes por Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/politica/viagem-de-carnaval-de-bolsonaro-ao-
litoral-de-sc-custou-aos-cofres-publicos-quase-r-18-milhao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-25 21:34:30
Título: Estiagem em SC: Entidades do Campo conseguem 243 mi para agricultura 
familiar
Descrição: Em audiências com governador de Santa Catarina  agricultores 
familiares cobraram ações para amenizar a estiagem e garantir a produção de 
alimentos
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/estiagem-em-sc-
entidades-do-campo-conseguem-243-mi-para-agricultura-familiar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-25 21:18:49
Título: Felipe Neto defende Ciro no Twitter: “O único que vai enfrentar o 
neoliberalismo”
Descrição: Influenciador, no entanto, afirmou que não enxerga um segundo turno 
na próxima eleição sem Lula e Bolsonaro e que, neste caso, votará no petista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/felipe-neto-defende-ciro-no-twitter-o-
unico-que-vai-enfrentar-o-neoliberalismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-25 20:15:17
Título: Livro, organizado pela deputada Renata Souza, apresenta o conceito de 
Ubuntu
Descrição: “Eu sou porque nós somos”: obra também é um manifesto em defesa da 
empatia, solidariedade e amor, em contraposição ao ódio, à solidão e ao 
individualismo
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/livro-organizado-pela-deputada-renata-
souza-apresenta-o-conceito-de-ubuntu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-25 19:58:06
Título: E os Direitos Humanos das pessoas LGBTTI? – Por Anna Normanton
Descrição: Até o presente momento, não há nenhum tratado de Direitos Humanos que
diga respeito especificamente aos direitos das pessoas LGBTTI
Url :https://revistaforum.com.br/debates/e-os-direitos-humanos-das-pessoas-
lgbtti-por-anna-normanton/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-05-25 19:08:10
Título: Deputado estadual pelo PT do Mato Grosso do Sul, Cabo Almi morre de 
Covid-19 em Campo Grande
Descrição: Aos 58 anos, o parlamentar era diabético e ainda não tinha recebido a
vacina, ele estava intubado desde o dia 7 de maio
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/deputado-estadual-pelo-pt-do-mato-
grosso-do-sul-cabo-almi-morre-de-covid-19-em-campo-grande/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-25 18:05:58
Título: Bolsonaro, o ídolo dos pés de barro! – Por pastor Zé Barbosa Jr
Descrição: Ainda celebraremos nas ruas a liberdade e a esperança, e dançaremos 
sobre os destroços das bizarras estátuas, sejam elas do bolsonarismo decadente 
com seus pés de barro, sujos e frágeis, quanto as ridículas estátuas da Havan
Url :https://revistaforum.com.br/rede/bolsonaro-o-idolo-dos-pes-de-barro-por-
pastor-ze-barbosa-jr/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-25 17:59:23
Título: Vereadora trans do PT em São Borja é alvo de ataques de ódio
Descrição: Lins Robalo é única parlamentar de oposição na cidade e tem sido 
vítima de ataques de ódio por parte de colegas parlamentares da Casa
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/vereadora-trans-do-pt-em-sao-borja-e-alvo-
de-ataques-de-odio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-25 16:47:29
Título: Bolsonaro responde irritado a apoiadora: “Quem não está contente comigo 
tem Lula em 2022, viu?”
Descrição: Discussão foi na saída do Palácio da Alvorada, no cercadinho onde 
ficam os admiradores do presidente, veja o vídeo aqui
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-responde-irritado-a-
apoiadora-quem-nao-esta-contente-comigo-tem-lula-em-2022-viu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-25 16:46:37
Título: Jean Wyllys: “Voltarei quando as condições me garantirem segurança”
Descrição: O ex-deputado, que hoje vive no autoexílio na Europa, também afirmou 
que o “fascismo está radicalizado no Brasil”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/jean-wyllys-voltarei-quando-as-
condicoes-me-garantirem-seguranca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-25 16:41:03
Título: Capitão Cloroquino: Boneco inflável gigante de Bolsonaro da morte é 
inflado durante depoimento de Mayra Pinheiro
Descrição: O boneco é obra do Movimento Acredito, que lançou a tag 
#ACulpaÉdoCapitãoCloroquino nas redes. Em depoimento à CPI, Mayra Pinheiro 
afirmou que fica incomodada com o apelido ‘capitã cloroquina’
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/capitao-cloroquino-boneco-
inflavel-gigante-de-bolsonaro-da-morte-e-inflado-durante-depoimento-de-mayra-
pinheiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-25 16:33:13
Título: Otto Alencar desmente Mayra Pinheiro sobre cloroquina ser antiviral: 
“Bobagem”
Descrição: “Paralisia infantil: só a vacina. H1N1, só a vacina. Como é que 
inventaram que hidroxicloroquina pode evitar coronavírus?\, questionou o 
senador, que também é médico
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/otto-alencar-desmente-mayra-
pinheiro-sobre-cloroquina-ser-antiviral-bobagem/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-05-25 10:53:14
Título: Boulos: “Pazuello sem punição é o caminho do golpe bolsonarista”
Descrição: \Que Bolsonaro pretenda mobilizar as baixas patentes - sua origem no 
Exército - e estimular a quebra de hierarquia é consequência disso. O precedente
de Pazuello no caminhão de som caiu como uma luva\, diz Boulos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/boulos-pazuello-sem-punicao-e-o-
caminho-do-golpe-bolsonarista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-25 09:18:01
Título: Pazuello foge e Bolsonaro censura Forças Armadas sobre punição a ex-
ministro
Descrição: Pazuello é covarde e não compareceu diante da cúpula militar seguindo
a própria máxima do \um manda e outro obedece\.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/pazuello-foge-e-bolsonaro-censura-
forcas-armadas-sobre-punicao-a-ex-ministro/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-25 11:01:57
Título: Delação da Odebrecht livrou corruptores e entrega só uma condenação a 
cada 40 processos
Descrição: Levantamento inédito revela que ‘delação do fim do mundo’ salvou 77 
executivos em troca de provas insuficientes para punir ‘corruptos’.The post 
Delação da Odebrecht livrou corruptores e entrega só uma condenação a cada 40 
processos appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/05/25/delacao-odebrecht-lava-jato-falta-
provas/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-05-25 03:00:00
Título: Formação do Estado Plurinacional chileno depende de coalizões entre 
indígenas e as esquerdas. Entrevista especial com Joana Salém Vasconcelos
Descrição:  
A eleição para a elaboração de uma nova Consti [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/609542-formacao-do-estado-plurinacional-chileno-
depende-de-coalizoes-entre-indigenas-e-as-esquerdas-entrevista-especial-com-
joana-salem-vasconcelos
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-26 05:00:47
Título: Os 'fortes indícios' da PF contra Ricardo Salles
Descrição: Antes mesmo da reunião de 22 de abril de 2020, quando o ministro 
Ricardo Salles disse que era a hora de \passar a boiada\, a porteira já estava 
aberta. Em fevereiro do ano passado, uma decisão do Ibama dava a senha para 
exportar madeira nobre, da Amazônia, sem que houvesse uma autorização prévia do 
próprio órgão de fiscalização. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/os-fortes-indicios-da-pf-contra-ricardo-
salles-1-25033811
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-26 06:21:26
Título: Rede de fibra óptica submarina que liga o Brasil a Europa começa a 
operar em junho
Descrição: Pouco mais de seis meses desde que começou a ser instalalado, um novo
cabo submarino de fibra óptica de alta capacidade ligando o Brasil à Europa 
começará a operar até o final de junho. A tecnologia permite reduzir em até 50% 
o tempo de resposta na transmissão de dados - conhecido como latência 
Url :https://epoca.globo.com/sociedade/rede-de-fibra-optica-submarina-que-liga-
brasil-europa-comeca-operar-em-junho-25031248
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-26 07:11:57
Título: Covid: os Estados onde possível '4ª onda' já ameaça virar realidade
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Descrição: Um ano depois, grande parte do Brasil dá sinais da chegada de uma 3ª 
onda da doença, mas há Estados brasileiros que já começam a enfrentar o que 
poderia ser considerada uma 4ª onda de covid-19.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57238255
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-26 00:39:57
Título: Em afronta ao STF, polícia do Rio impõe sigilo a operação do Jacarezinho
e outras ações na pandemia por cinco anos 
Descrição: Documentos são classificados como “reservados”. Corporação negou ao 
portal ‘UOL’ o acesso ao comunicado que justifica a operação e ao relatório 
final da ação, que resultou em 28 mortes e foi a mais letal da história do 
Estado. Entidades de direitos humanos reagem
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-26/policia-civil-do-rio-impoe-
sigilo-a-documentos-do-jacarezinho-e-outras-operacoes-por-cinco-anos-em-
confronto-ao-stf.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-25 00:00:00
Título: Atos contra Bolsonaro, marcados para sábado, estão confirmados em 75 
cidades pelo país
Descrição: Já foram confirmadas manifestações contra Jair Bolsonaro em 75 
cidades das cinco regiões do país no sábado (29), segundo as frentes Brasil 
Popular e Povo Sem Medo.Leia mais (05/25/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/05/atos-contra-bolsonaro-marcados-para-sabado-estao-
confirmados-em-75-cidades-pelo-pais.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-26 06:00:08
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 26 de maio
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quarta-feira (26), marcada pela falta de autossuficiência do Brasil, pela 
confirmação de encontro entre Putin e Biden e pelas palavras da \capitã 
cloroquina\ na CPI da Covid.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021052617583505-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-26-de-maio/
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