
      Boletim de Notícias – Brasil - 27/05/2021
                 www.labdadosbrasil.com
 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-26 13:59:36
Título: Torcidas chamam ato pelo fora Bolsonaro no próximo sábado em São Paulo
Descrição: Manifestação deve começar às 16h em frente ao Museu de Arte de São 
Paulo (Masp)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/26/torcidas-chamam-ato-pelo-fora-
bolsonaro-no-proximo-sabado-em-sao-paulo

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-05-27
Título: Manifestações no sábado podem fortalecer CPI da Covid e campanha Fora 
Bolsonaro
Descrição: Com manifestações em todo o país, incluindo as 27 capitais, as forças
progressistas irão às ruas neste sábado (29) para reforçar a luta contra
governo de Jair Bolsonaro e fortalecer a CPI da Covid.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/manifestacoes-no-sabado-podem-fortalecer-
cpi-da-covid-e-campanha-fora-bolsonaro

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-27 00:14:52
Título: Caso triplex: TJ-SP ratifica inocência de Lula e manda OAS devolver 
valores ao espólio de Dona Marisa
Descrição: A Lava Jato acusou o ex-presidente de ter recebido o imóvel do 
Guarujá como suposta retribuição por contratos assinados entre a OAS e o governo
federal
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/caso-triplex-tj-sp-ratifica-inocencia-
de-lula-e-manda-oas-devolver-valores-ao-espolio-de-dona-marisa/

Fonte: História em Retalhos - Instagram
Data: 2021-05-26
Título: Lembrar pra que não se repita
Descrição: Na noite do dia 26 de maio de 1969, era sequestrado no bairro do 
Parnamirim, Recife-PE, Antônio Henrique Pereira da Silva Neto, o padre Henrique,
assessor direto do arcebispo de Olinda e Recife Dom Hélder Câmara. 
Na manhã do dia seguinte, 27, o corpo de padre Henrique foi encontrado na CDU, 
com marcas de espancamento, queimaduras, cortes profundos e três ferimentos 
produzidos por arma de fogo.
Era clara a motivação do crime: calar Dom Hélder Câmara. 
Url : https://www.instagram.com/p/CPKB2cNL0Hs/?utm_medium=share_sheet

Fonte: Opera Mundi
Data: 2021-05-26
Título: Marielle Franco: todas as lutas são nossas
Descrição: 'O corpo negro é elemento central na reprodução de desigualdades; 
está nos cárceres repletos, nas favelas e periferias designadas como moradias'
Url : https://operamundi.uol.com.br/super-revolucionarios/69859/marielle-franco-
todas-as-lutas-sao-nossas

Fonte: The American Conservative
Data: 2021-05-26
Título: Por Que Bill Gates Está Comprando Tantas Terras?
Descrição: Ao escrever este artigo, também entrei em contato com Vandana Shiva, 
uma estudiosa indiana e crítica vocal de Bill Gates, para comentar o assunto. 
Quando questionada por que ela achava que o magnata estava adquirindo tantas 
terras, Shiva respondeu, “tanto porque a terra (como a biodiversidade) foi 
reduzida a um ativo no portfólio do bilionário e porque lhe permite moldar o 
futuro da agricultura como 'agricultura digital' (agricultura sem fazendeiros). 
” Shiva acredita que Gates está preparando “o terreno para uma nova economia 
'falsa e verde' baseada em pseudo-soluções para as mudanças climáticas. Isso 
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inclui 'líquido zero', em que os poluidores continuam a poluir e também a se 
apossar da terra ”dos menos favorecidos. Shiva está preocupada que a “ciência 
falsa” esteja se unindo à “contabilidade falsa” para criar “um império no qual 
todos os recursos, incluindo a terra, pertencem aos bilionários”.
Url : https://www.theamericanconservative.com/articles/why-is-bill-gates-buying-
so-much-land/

Fonte: Vatican News - Español
Título: Cardeal Turkson: \ Urge reconstruir os sistemas alimentares \
Descrição:Na véspera da pré-cúpula dos Sistemas Alimentares da ONU, a ser 
realizada em Roma em julho, um webinar de três partes, organizado pela Santa Sé,
teve lugar na quarta-feira sob o título \ Justiça Alimentar: Emprego, Inovação e
Finanças ao Serviço de justiça alimentar \. Em seu discurso, o cardeal Turkson 
destacou que é urgente \ reconstruir os sistemas alimentares \.
Url :https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2021-05/cardenal-turkson-
seminario-web-reconstruir-sistemas-alimentarios.html

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-05-26 15:29:30
Título: BTG e XP estão a serviço de estrangeiros suspeitos de compra ilegal de 
terras
Descrição: Brasilagro possui mais de 300 mil hectares no Cerrado “em 
desconformidade com a lei”, diz Incra — beneficiados vão de ruralistas 
argentinos a Banco de Nova York
Url :https://apublica.org/2021/05/btg-e-xp-estao-a-servico-de-estrangeiros-
suspeitos-de-compra-ilegal-de-terras/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-26 17:15:49
Título: Juninho da Cocada já não vive mais. É para isso que serve a polícia? – 
Por Paulo Victor Melo
Descrição: O fato é: Vitor da Silva Santos, uma criança de 11 anos, não mais 
ouvirá o chamarem “ô Juninho”. Não mais venderá cocada alguma, não mais entrará 
numa sala de aula, não mais poderá sorrir, brincar e sonhar
Url :https://revistaforum.com.br/debates/juninho-da-cocada-ja-nao-vive-mais-e-
para-isso-que-serve-a-policia-por-paulo-victor-melo/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-05-26
Título: Folia salgada: Bolsonaro gastou 1,8 milhão de reais no Carnaval 2021.
Descrição: Em meio ao avanço da Covid-19, o presidente resolveu passar o feriado
em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/folia-salgada-bolsonaro-gastou-
18-milhao-de-reais-no-carnaval-2021/

Fonte: International Le Monde.fr.
Título: No Brasil, o infeliz domínio de clãs e dinastias sobre a vida política
Descrição: Quase dois terços dos deputados brasileiros e três quartos dos 
senadores são "herdeiros" na política. Uma tradição que promove desigualdades e 
corrupção.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/27/au-bresil-la-
facheuse-domination-des-clans-et-dynasties-sur-la-vie-
politique_6081607_3210.html

Fonte: Montedo
Data: 2021-05-26
Título: ‘Se aceitar isso, acaba a disciplina nas Forças Armadas’, diz ex-
presidente do STM sobre Pazuello
Descrição: O tenente-brigadeiro Sérgio Xavier Ferolla presidiu o Superior 
Tribunal Militar (STM). Ministro durante oito anos da Corte, o militar tem seu 
nome ligado ao Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), que ele dirigiu.
Para o ex-presidente do principal tribunal militar do País, o que aconteceu no 
domingo no Rio de Janeiro, a ida do general Eduardo Pazuello ao palanque do 
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presidente Jair Bolsonaro, é “vergonhoso”. “O caso do general é um caso de 
indisciplina”.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/05/26/se-aceitar-isso-acaba-a-disciplina-
nas-forcas-armadas-diz-ex-presidente-do-stm-sobre-pazuello/

Fonte: Montedo
Data: 2021-05-26
Título: Pazuello diz ao Exército que não vai para a reserva antes do fim da CPI
Descrição: Membros do Alto Comando e o próprio comandante do Exército, general 
Paulo Sérgio, tentaram usar de persuasão para convencer o general Eduardo 
Pazuello de que ele deveria ir para a reserva. O objetivo era encerrar os 
inúmeros danos que Pazuello tem causado à imagem da Força e, ao mesmo tempo, 
tirar a pressão em cima de uma punição rigorosa por sua participação em um ato 
político com o presidente Jair Bolsonaro no último domingo. A tentativa de 
convencimento, relataram militares da ativa envolvidos no processo, não 
prosperou.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/05/26/pazuello-diz-ao-exercito-que-nao-
vai-para-a-reserva-antes-do-fim-da-cpi/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-26 21:39:57
Título: BdF Explica: Por que o governo brasileiro não investe mais em Saúde 
Pública?
Descrição: Antes da implementação do Sistema Único de Saúde, só tinha direito a 
atendimento público quem tivesse carteira assinada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/26/bdf-explica-por-que-o-governo-
brasileiro-nao-investe-mais-em-saude-publica

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-26 16:31:25
Título: PF intervém em garimpo ilegal e garimpeiros fecham município no Pará em 
protesto
Descrição: No dia 13 de maio, Gilson Spier, que garantia a segurança nos 
garimpos, foi preso pela Polícia Civil dentro da cidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/26/pf-intervem-em-garimpo-ilegal-e-
garimpeiros-fecham-municipio-no-para-para-protestar
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-26 20:31:21
Título: Juristas pela Democracia comemoram aniversário com Lula, Dilma e outros 
progressistas
Descrição: Celebração vai acontecer a partir das 18h, na próxima sexta-feira 
(28), em transmissão ao vivo pela internet
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/26/juristas-pela-democracia-
comemoram-aniversario-com-lula-dilma-e-outros-progressistas

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-26 17:45:41
Título: Lula visita fábrica em Diadema: “O povo trabalhador vai fazer desse país
uma grande nação”, veja vídeos
Descrição: Ex-presidente esteve na Cooperativa Metalurgia Uniforja: “Eu vi os 
trabalhadores se unirem contra o fechamento e assumirem a fábrica com as 
próprias mãos. Resistiram e transformaram ela em uma cooperativa”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-visita-fabrica-em-diadema-o-povo-
trabalhador-vai-fazer-desse-pais-uma-grande-nacao-veja-videos/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-26 18:42:51
Título: Ele Não! Em carta, indígenas repudiam visita anunciada de Bolsonaro a 
Terra Yanomami
Descrição: Presidente prometeu \conversar com indígenas e garimpeiros\ no 
Amazonas nesta quinta (27), comunidade cobra segurança
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/26/ele-nao-em-carta-yanomamis-
repudiam-visita-anunciada-de-bolsonaro-a-terra-indigena
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Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-05-26 22:01:28
Título: MPT vai apurar relação da Casas Bahia com denúncias de exploração sexual
de meninas
Descrição: Inquérito do Ministério Público do Trabalho é motivado por reportagem
da Agência Pública que detalhou as acusações de crimes sexuais de Samuel Klein, 
fundador da empresa
Url :https://apublica.org/2021/05/mpt-vai-apurar-relacao-da-casas-bahia-com-
denuncias-de-exploracao-sexual-de-meninas/

Fonte: MST
Data: 2021-05-26
Título: MST doa 14 toneladas de alimentos em Santa Catarina para festejar 
aniversário de 36 anos
Descrição: Nesta terça-feira (25/05), o MST completou 36 anos de lutas em Santa 
Catarina, marcada pelas primeiras ocupações no estado, em 25 de maio de 1985. 
Anualmente realizava-se um grande festejo no estado, em virtude da pandemia e da
política genocida do atual governo, o Encontro Estadual ocorreu de modo virtual 
no último domingo (23/5). A festa aconteceu por meio da doação de alimentos e 
árvores nos municípios de Florianópolis, São José, Abelardo Luz, Campos Novos, 
Caçador e Três Barras.
Url : https://mst.org.br/2021/05/26/mst-doa-14-toneladas-de-alimentos-em-santa-
catarina-para-festejar-aniversario-de-36-anos/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-26 14:30:11
Título: Livre da soja, Pantanal está ameaçado por agrotóxicos que chegam pelos 
rios
Descrição: Estudos mostram que águas que inundam o bioma todos os anos descem 
até a planície com resíduos de venenos da região que mais usa pesticidas no 
Brasil.The post Livre da soja, Pantanal está ameaçado por agrotóxicos que chegam
pelos rios appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/05/26/pantanal-soja-agrotoxicos-rios/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-05-26 03:00:00
Título: À beira do abismo, uma sociedade inerte diante do colapso climático. 
Entrevista especial com Luiz Marques
Descrição:  
Nos últimos 40 anos, mesmo com os alertas em relação à necessidade de se 
http://www.ihu.unisinos.br/609578-a-beira-do-abismo-uma-sociedade-inerte-diante-
do-colapso-climatico-entrevista-especial-com-luiz-marquez

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-26 18:32:46
Título: Governador do RS retoma regime de urgência de PL que altera Lei dos 
Agrotóxicos
Descrição: Entre as alterações propostas está a liberação de uso no estado de 
agrotóxicos banidos em seus países de origem
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/26/governador-do-rs-retoma-regime-
de-urgencia-de-pl-que-altera-lei-dos-agrotoxicos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-26 18:11:56
Título: Justiça holandesa afirma que Shell é diretamente responsável pela crise 
climática
Descrição: Tribunal exige que a empresa petroleira reduza as emissões de carbono
em 45% até o ano 2030
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/26/justica-holandesa-afirma-que-
shell-e-diretamente-responsavel-pela-crise-climatica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-26 15:18:50
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Título: Projeto recupera florestas nativas da Mata Atlântica na Paraíba
Descrição: Iniciativa já conseguiu restaurar 31 hectares, em 2020, e pretende 
recuperar mais 90 até o fim de 2021
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/26/projeto-recupera-florestas-
nativas-da-mata-atlantica-na-paraiba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-26 13:33:11
Título: Rio: Prefeitura exonera direção de escola civil-militar por propaganda 
bolsonarista
Descrição: Em ato de hasteamento da bandeira, gestor estimula alunos a 
gritarem \Brasil acima de tudo e abaixo de Deus\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/26/rio-prefeitura-exonera-direcao-
de-escola-civil-militar-por-propaganda-bolsonarista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-26 13:26:28
Título: Com maior taxa de transmissão do país, Paraná amplia toque de recolher
Descrição: Enquanto taxa é de 1,03 no Brasil, Paraná registra índice de 
transmissão de 1,14, segundo o portal Loft.Science
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/26/com-maior-taxa-de-transmissao-
do-pais-parana-amplia-toque-de-recolher
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-26 13:19:26
Título: CPI aprova reconvocação de Pazuello para prestar depoimento e intima 9 
governadores
Descrição: Carlos Wizard, Arthur Weintraub e Felipe Martins também foram 
intimados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/26/cpi-aprova-reconvocacao-de-
pazuello-para-prestar-depoimento-e-intima-9-governadores
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-26 11:40:04
Título: Deputado bolsonarista protocola projeto de lei para permitir a extinção 
da UERJ
Descrição: Projeto foi apresentado uma semana após parlamentar arrancar faixa na
universidade que pedia vacina e \fora Bolsonaro\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/26/deputado-bolsonarista-protocola-
projeto-de-lei-para-permitir-a-extincao-da-uerj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-26 11:13:01
Título:  PE: moradores da ocupação Vila Claudete realizam ato contra ordem de 
despejo
Descrição: As famílias da ocupação, no Cabo de Santo Agostinho, podem ser 
despejadas no dia 12 de junho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/26/pe-moradores-da-ocupacao-vila-
claudete-realizam-ato-contra-ordem-de-despejo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-26 10:48:12
Título: Últimas notícias da vacina: Fiocruz e Butantan retomam produção de 
imunizantes
Descrição: Fabricação estava suspensa desde os dias 10 e 14 de maio, devido ao 
atraso no recebimento de IFA
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/26/ultimas-noticias-da-vacina-
fiocruz-e-butantan-retomam-producao-de-imunizantes
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-27 00:41:07
Título: Malafaia cogita extrema-unção de Bolsonaro após rejeição de 59% em 
pesquisa
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Descrição: O pastor Silas Malafaia, novo guru do presidente Jair Bolsonaro, 
cogita uma extrema-unção de seu pupilo depois da rejeição recorde de 59% na 
pesquisa PoderData. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/malafaia-cogita-extrema-uncao-de-
bolsonaro-apos-rejeicao-de-59-em-pesquisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-27 08:46:43
Título: Bolsonaro leva comandante do Exército em inauguração de ponte próxima a 
jazida de nióbio e terra indígena
Descrição: Bolsonaro inaugura uma ponte na Amazônia em área próxima onde 
garimpeiros estão atacando Yanomamis. Encontro com Paulo Sergio Nogueira 
acontece no dia que vence o prazo para Pazuello entregar defesa sobre ida a ato 
no Rio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-leva-comandante-
do-exercito-em-inauguracao-de-ponte-proxima-a-jazida-de-niobio-e-terra-indigena/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-27 02:28:28
Título: Cuba conclui última fase de testes clínicos da vacina Soberana 02 contra
a Covid
Descrição: Ilha socialista também vem desenvolvendo a vacina Abdala e ambos os 
potenciais imunizantes apresentaram bons resultados preliminares
Url :https://revistaforum.com.br/global/cuba-conclui-ultima-fase-de-testes-
clinicos-da-vacina-soberana-02-contra-a-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-27 01:46:55
Título: Oswaldo Eustáquio, em prisão domiciliar, é indiciado pela Polícia 
Federal por fake news contra Boulos
Descrição: Bolsonarista chegou a ser condenado a indenizar o psolista por 
inventar fake news sobre empresas fantasmas nas últimas eleições municipais, e 
agora é alvo de procedimento criminal pelo mesmo motivo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oswaldo-eustaquio-e-indiciado-pela-
policia-federal-por-fake-news-contra-boulos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-27 01:05:43
Título: Alexandre de Moraes levanta parcialmente sigilo de investigações contra 
Ricardo Salles
Descrição: O ministro do Meio Ambiente é investigado por supostamente participar
de “grave esquema de facilitação e contrabando de produtos florestais”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/urgente-alexandre-de-moraes-levanta-
parcialmente-sigilo-de-investigacoes-contra-ricardo-salles/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-26 23:39:57
Título: Salles ignora reunião do Conselho da Amazônia e irrita Mourão: “Falta de
educação”
Descrição: O ministro do Meio Ambiente é investigado por suspeita de participar 
de um esquema de exportação ilegal de madeira e por movimentações financeiras 
atípicas
Url :https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/salles-ignora-reuniao-do-
conselho-da-amazonia-e-irrita-mourao-falta-de-educacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-26 22:56:42
Título: Lenda viva do samba, Nelson Sargento está internado em estado grave por 
Covid-19
Descrição: O compositor está internado no Rio de Janeiro e, de acordo com sua 
assessoria, a família autorizou sua intubação nesta quarta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/lenda-viva-do-samba-nelson-
sargento-esta-internado-em-estado-grave-por-covid-19/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-26 19:42:41
Título: Flávio Bolsonaro sai do Republicanos e agora, assim como o pai, está sem
partido
Descrição: Clã Bolsonaro vinha tentando um acordo para tomar o controle do PRTB,
de Hamilton Mourão, mas viúva de Levy Fidélix frustrou os planos da família 
presidencial
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-bolsonaro-sai-do-republicanos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-26 19:10:38
Título: Movimentos sociais e sindicatos doam 3 toneladas de alimentos a 
catadores após ato pela volta do auxílio de R$600
Descrição: Depois do ato e da doação realizada em Brasília, representantes de 
centrais sindicais foram recebidos pelo vice-presidente da Câmara e entregaram 
um documento com propostas legislativas
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/movimentos-sociais-e-sindicatos-
doam-3-toneladas-de-alimentos-a-catadores-apos-ato-pela-volta-do-auxilio-de-
r600/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-26 18:08:01
Título: Ex-porta-voz de Bolsonaro diz que presidente interfere nas Forças 
Armadas, PF e Receita
Descrição: Sem citar o nome de Eduardo Pazuello, Otávio do Rêgo Barros também 
criticou o ex-ministro por participar de ato em defesa do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-porta-voz-de-bolsonaro-diz-que-
presidente-interfere-nas-forcas-armadas-pf-e-receita/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-26 16:57:44
Título: Lira diz que analisa pedidos de impeachment de Bolsonaro: “Vamos nos 
posicionar em breve”
Descrição: Mudando seu discurso, presidente da Câmara sinaliza que pandemia não 
pode ser empecilho para a abertura de um processo de impeachment.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/lira-diz-que-analisa-
pedidos-de-impeachment-de-bolsonaro-vamos-nos-posicionar-em-breve/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-26 16:53:25
Título: Após nove anos, Caetano Veloso anuncia novo álbum de inéditas, veja o 
vídeo aqui
Descrição: “Eu esperei mais de um ano, as coisas não melhoraram, então eu 
resolvi fazer aqui mesmo, num estudiozinho que eu tenho aqui em casa”, conta o 
cantor
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/apos-nove-anos-caetano-veloso-anuncia-
novo-album-de-ineditas-veja-o-video-aqui/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-26 16:48:30
Título: Ministério da Saúde pagou médico para ir a Manaus defender uso de 
cloroquina
Descrição: O profissional, que é suspeito de integrar o chamado \ministério 
paralelo\, esteve com o presidente Bolsonaro dois dias antes da demissão do ex-
ministro Mandetta
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ministerio-da-saude-pagou-medico-para-
ir-a-manaus-defender-uso-de-cloroquina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-26 14:36:50
Título: Sindicato repudia uso de arma e ofensas de Mário Frias a servidores da 
Cultura
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Descrição: Secretário-geral do Sindsep-DF afirma que esse tipo de ação 
representa “não apenas um assédio moral, mas ameaça à integridade física dos 
servidores do órgão”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sindicato-repudia-uso-de-arma-e-
ofensas-de-mario-frias-a-servidores-da-cultura/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-26 12:30:59
Título: Humorista é detido em Goiânia e denuncia racismo em acusação de 
agressão: “Preto já nasce culpado”
Descrição: Homem afirma que chegou ao local do ocorrido após a confusão e diz 
que foi envolvido por ser negro. 'Fiquei horas na delegacia, perdi meu cachê por
não poder trabalhar', conta
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/humorista-e-detido-em-goiania-e-
denuncia-racismo-em-acusacao-de-agressao-preto-ja-nasce-culpado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-26 10:41:48
Título: Felipe Neto responde colunista da Folha: “Nível quinta série”
Descrição: Artigo publicado no jornal afirma que o youtuber vive um paradoxo, 
pois, ganha dinheiro com o capitalismo, mas o critica e defende o socialismo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/felipe-neto-responde-colunista-da-
folha-nivel-quinta-serie/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-27 05:14:16
Título: Polícia Civil do Rio não disponibiliza lista de dados sigilosos, como 
determina Lei de Acesso à Informação
Descrição: RIO - A secretaria de Polícia Civil do Rio (Sepol) não disponibiliza 
uma listagem com todas as informações que foram classificadas como sigilosas, à 
exemplo do que ocorreu com os dados relativos a operações policiais no estado 
após solicitação via Lei de Acesso à Informação (LAI) feita pela Globonews.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/policia-civil-do-rio-nao-disponibiliza-lista-
de-dados-sigilosos-como-determina-lei-de-acesso-informacao-25035335
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-27 01:29:00
Título: Salles, sob o cerco da PF, amplia mal-estar com Mourão e falta a 
encontro oficial para debater Amazônia
Descrição: Vice, que dirige instância amazônica agora esvaziada pelo Planalto, 
critica ministro do Meio Ambiente investigado por suposto envolvimento em caso 
de contrabando de madeira
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-27/salles-sob-o-cerco-da-pf-
amplia-mal-estar-com-mourao-e-falta-a-encontro-oficial-para-debater-
amazonia.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-26 13:51:38
Título: Pregação de Bolsonaro contra urna eletrônica repete Trump e arrisca 
judicializar eleição de 2022
Descrição: Presidente volta a semear a suspeita sobre as garantias do voto 
eletrônico. Comissão na Câmara debate proposta de alteração no sistema
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-26/pregacao-de-bolsonaro-contra-
urna-eletronica-repete-trump-e-arrisca-judicializar-eleicao-de-2022.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-26 21:10:46
Título: Os fenômenos olímpicos do boxe que precisaram vender comida para se 
manter na pandemia
Descrição: Esquiva e Yamaguchi quebraram o tabu de 44 anos sem medalhas 
brasileiras nas Olimpíadas de 2012 e se tornaram o retrato do descaso do país 
com seus atletas, cenário agravado durante a crise sanitária
Url :https://brasil.elpais.com/esportes/2021-05-26/os-fenomenos-olimpicos-do-
boxe-que-precisaram-vender-comida-para-se-manter-na-pandemia.html
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-26 00:00:00
Título: Comitê Lula Livre lança documentário sobre campanha durante prisão do 
ex-presidente
Descrição: O Comitê Lula Livre lançará um documentário sobre a campanha do 
movimento, como a greve de fome em Brasília e a vigília ao lado da 
Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, onde o ex-presidente
ficou preso.Leia mais (05/26/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/05/comite-lula-livre-lanca-documentario-sobre-
campanha-durante-prisao-do-ex-presidente.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-26 00:00:00
Título: Esquerda na rua busca desgastar Bolsonaro e turbinar CPI em meio a 
ceticismo sobre impeachment
Descrição: Com manifesta&ccedil,&otilde,es em mais de 110 cidades, incluindo as 
27 capitais, marcadas para este sábado (29), a esquerda irá &agrave,s ruas 
contra Jair Bolsonaro (sem partido) pensando em desgastar o presidente e 
impulsionar a CPI da Covid, enquanto o impeachment é visto como algo ainda 
distante.Leia mais (05/26/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/05/esquerda-na-rua-busca-desgastar-bolsonaro-e-turbinar-cpi-em-
meio-a-ceticismo-sobre-impeachment.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-26 23:00:00
Título: Cancelada reunião para apresentação de relatórios sobre combate ao 
racismo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/762769-cancelada-reuniao-para-
apresentacao-de-relatorios-sobre-combate-ao-racismo/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-27 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 27 de maio
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quinta-feira (27), marcada pela retirada de sigilo da 
investigação contra o ministro do Meio Ambiente, pela ordem de Biden para que as
agências investiguem melhor a origem da COVID-19 e pela reunião dos chanceleres 
da União Europeia em Portugal.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021052717588808-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-27-de-maio/
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