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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-27 18:39:56
Título: \Herança deixada por Nelson Sargento para a cultura não tem preço\, 
avalia escritor
Descrição: Sambista carioca morreu nesta quinta-feira (27), vítima de 
complicações causadas pelo coronavírus
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/27/heranca-deixada-por-nelson-
sargento-para-a-cultura-nao-tem-preco-avalia-escritor

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-05-28
Título: Bolsonaro planejou 1,4 milhão de mortes no Brasil, aponta artigo 
publicado no New York Times
Descrição: A jornalista e escritora Vanessa Barbara publicou um importante 
artigo no The New York Times, jornal mais influente do mundo, em que demonstra 
como a estratégia de imunização de rebanho, levada adiante pelo governo 
Bolsonaro com seu charlatanismo em torno da cloroquina, pode causar a morte de 
1,4 milhão de brasileiros. "Bolsonaro aparentemente pretendia levar o Brasil à 
imunidade de rebanho por infecção natural. Isso significa - assumindo uma taxa 
de mortalidade de 1% e infecção de 70% como um limite para imunidade de rebanho 
- Bolsonaro planejou pelo menos 1,4 milhão de mortes no Brasil", escreveu.
Url : https://www.brasil247.com/midia/bolsonaro-planejou-1-4-milhao-de-mortes-
no-brasil-aponta-artigo-publicado-no-new-york-times

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-27 21:40:55
Título: Se segura Genocida por que no sábado tem Fora Bolsonaro, CUT reforça 
convocação pelo impeachment
Descrição: O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sérgio Nobre, 
por meio de comunicado, reforçou a manifestação de sábado (29/5) pela Campanha 
‘Fora, Bolsonaro’ da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/se-segura-genocida-por-que-no-
sabado-tem-fora-bolsonaro-cut-reforca-convocacao/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-28 00:32:15
Título: Número de brasileiros que querem impeachment de Bolsonaro bate recorde e
chega a 57%, diz PoderData
Descrição: O índice daqueles que querem Bolsonaro fora da presidência acompanhou
a alta da rejeição ao governo no primeiro levantamento do tipo após a instalação
da CPI do Genocídio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/numero-de-brasileiros-que-querem-
impeachment-de-bolsonaro-bate-recorde-e-chega-a-57/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-27 22:45:49
Título: Elas têm fome
Descrição: Elas interrompem a aula com fome, elas precisam comer. Elas são 
crianças que vivem em São Paulo, a cidade mais rica da América do Sul
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/elas-tem-fome/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-05-27 11:00:00
Título: Agrotóxicos podem aumentar vulnerabilidade à Covid-19, diz relatório 
inédito
Descrição: Relatório inédito feito por pesquisadores do Brasil, Portugal e 
Dinamarca afirma que modelo de produção agrícola deixou o Brasil mais exposto 
aos efeitos da pandemia
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Url :https://apublica.org/2021/05/agrotoxicos-podem-aumentar-vulnerabilidade-a-
covid-19-diz-relatorio-inedito/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-27 22:04:14
Título: Agrotóxico mais usado do Brasil está associado a 503 mortes infantis por
ano, revela estudo
Descrição: Glifosato aplicado na cultura de soja contamina rios e afeta 
nascimentos, demonstram pesquisadores de Princeton, FGV e Insper.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57209799

Fonte: The Guardian
Data: 2021-05-27 19:15:20
Título: Político colombiano diz a manifestantes feridos pela polícia que "parem 
de chorar por causa de um olho"
Descrição: Pelo menos 43 manifestantes foram mortos pela polícia e 46 pessoas 
sofreram ferimentos nos olhos Depois de um mês de protestos em que 46 pessoas 
sofreram ferimentos nos olhos devido a gás lacrimogêneo e balas de borracha da 
polícia, um político O colombiano provocou indignação ao dizer que partidários 
do - as demonstrações de pobreza devem "parar de chorar por um olho". "Não 
engane os colombianos, não engane a comunidade internacional e pare de chorar 
por um olho", disse Paola Holguín, senadora do partido Centro Democrático, a 
políticos de oposição. durante um discurso virtual no chão na tarde de quarta-
feira. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/27/colombia-
protests-paola-holguin-stop-crying-one-eye

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Diretor do Butatan diz à CPI que Bolsonaro foi entrave à vacina
Descrição: Dimas Covas diz que Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo 
a iniciar vacinação contra covid-19 se não fosse o governo federal. Ofertas do 
instituto paulista ficaram meses sem resposta positiva de Brasília.
Url :https://www.dw.com/pt-br/diretor-do-butatan-diz-à-cpi-que-bolsonaro-foi-
entrave-à-vacina/a-57692107?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-27 17:09:02
Título: CPI da Covid: Dimas Covas se junta a Pfizer e encurrala gestão de Jair 
Bolsonaro
Descrição: Governo federal rejeitou três ofertas de CoronaVac do Instituto 
Butantan. Negativas se juntam a sete recusas da Pfizer
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/27/cpi-da-covid-dimas-covas-se-
junta-a-pfizer-e-encurrala-gestao-de-jair-bolsonaro

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-27 15:52:43
Título: Morte de bancários cresce 176% no Brasil, e categoria se mobiliza por 
vacinação
Descrição: Funcionários ainda não estão inclusos no plano prioritário de 
vacinação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/27/morte-de-bancarios-cresce-176-
no-brasil-e-categoria-se-mobiliza-por-vacinacao

Fonte: CUT – Nacional
Data: 2021-05-27
Título: Desemprego bate recorde, sobe para 14,7% e atinge 14,8 milhões de 
trabalhadores
Descrição: Em um ano, 1,956 milhão de pessoas perderam o emprego, segundo Pnad 
móvel do IBGE. Dados do trimestre móvel de janeiro a março revela ainda que taxa
de subutilização foi par a 29,7% e desalento para 25,1%
Url : https://www.cut.org.br/noticias/desemprego-bate-recorde-sobe-para-14-7-e-
atinge-14-8-milhoes-de-trabalhadores-ad1c
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Fonte: Montedo
Data: 2021-05-27
Título: Apoio de Pazuello a Bolsonaro ‘põe em xeque disciplina do Exército’, diz
ministra do Superior Tribunal Militar
Descrição: A participação do general Eduardo Pazuello, ex-ministro na Saúde, em 
um ato político de apoio ao presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro “colocou
em xeque a disciplina do Exército”, afirma a ministra do Superior Tribunal 
Militar (STM) Maria Elizabeth Rocha. No domingo, Pazuello subiu em um caminhão 
de som ao lado do presidente, agradeceu o apoio do público e elogiou Bolsonaro —
ambos estavam sem máscara, embora uma lei estadual estabeleça uso obrigatório da
proteção no Rio de Janeiro. Para a ministra, a atitude significou “várias 
transgressões” ao Regulamento Disciplinar do Exército, que proíbe o militar da 
ativa de se manifestar publicamente a respeito de assuntos de natureza político-
partidária sem que esteja autorizado previamente.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/05/27/apoio-de-pazuello-a-bolsonaro-poe-
em-xeque-disciplina-do-exercito-diz-ministra-do-superior-tribunal-militar/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-27 23:14:12
Título: MPF denuncia “Carlinhos Metralha” por homicídio qualificado durante 
ditadura militar
Descrição: Carlos Alberto Augusto era da equipe do delegado Sérgio Fleury, no 
Deops, e foi denunciado por ter participado da tortura e morte do militante 
Devanir José de Carvalho, em abril de 1971
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mpf-denuncia-carlinhos-metralha-por-
homicidio-qualificado-durante-ditadura-militar/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-05-27 12:16:15
Título: Fotos aéreas do Brasil mostram a devastação de terras indígenas por 
mineiros
Descrição: Impacto de milhares de garimpeiros selvagens mostrado quando o 
presidente Jair Bolsonaro é acusado de tentar promover seu trabalho ilegal 
Fotografias aéreas raras e perturbadoras revelaram a devastação infligida à 
maior reserva indígena do Brasil por milhares de garimpeiros selvagens cujas 
atividades ilegais se aceleraram sob o O líder de extrema direita do país, Jair 
Bolsonaro. Os ativistas acreditam que cerca de 20.000 garimpeiros garimpeiros 
estão operando dentro da reserva Yanomami, no norte do Brasil, usando lanchas e 
aeronaves leves para penetrar na vasta selva perto da fronteira com a Venezuela.
Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/27/brazil-aerial-
photos-reveal-devastation-by-goldminers-on-indigenous-land

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-27 17:51:03
Título: Campos dos Goytacazes (RJ): 600 famílias formam ocupação e reivindicam 
moradia
Descrição: Ocupação protesta por conjunto habitacional do programa Minha Casa, 
Minha Vida que deveria ter sido entregue em 2016
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/27/campos-dos-goytacazes-rj-600-
familias-formam-ocupacao-e-reivindicam-moradia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-27 15:27:18
Título: Operadoras de plano de saúde tiveram lucro de 49,5% em 2020
Descrição: Dados foram coletados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) e mostra um aumento de 650 mil novos usuários
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/27/operadoras-de-plano-de-saude-
tiveram-lucro-de-49-5-em-2020

Fonte: Vatican News - Português
Título: Justiça alimentar, Turkson: acesso a alimentos para todos a preços 
justos
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Descrição: Falando num seminário on-line, o prefeito do Dicastério para o 
Serviço do Desenvolvimento Humano Integral ressaltou que num momento como o 
atual, marcado por profundos desequilíbrios, agravados pela pandemia, é 
necessário promover sistemas alimentares sustentáveis e resilientes.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2021-05/webinar-justica-
alimentar-cardeal-turkson-acesso-alimento.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-27 15:17:03
Título: Uber faz acordo no Reino Unido e motoristas vão poder fazer parte de 
sindicato
Descrição: É a primeira vez que a empresa reconhece um sindicato de motoristas 
do aplicativo no mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/27/uber-faz-acordo-no-reino-unido-
e-motoristas-vao-poder-fazer-parte-de-sindicato
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-27 14:53:40
Título: MG: municipalização das escolas pode diminuir pela metade investimento 
em educação 
Descrição: Proposta do governo promete aumentar a oferta de vagas nas unidades 
escolares, mas prefeituras podem ter prejuízos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/27/mg-municipalizacao-das-escolas-
pode-diminuir-pela-metade-investimento-em-educacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-27 14:32:06
Título: Movimentos populares do Rio organizam protesto por \fora Bolsonaro\ 
neste sábado (29)
Descrição: Ato acontece a partir das 10h no monumento de Zumbi dos Palmares, 
organização garante protocolos de prevenção à covid
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/27/movimentos-populares-do-rio-
organizam-protesto-por-fora-bolsonaro-neste-sabado-29
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-27 14:26:53
Título: Trabalhadores de aplicativo de Curitiba e região metropolitana organizam
cooperativa 
Descrição: A iniciativa de criar um app próprio dos trabalhadores é da 
cooperativa SafeCoop e da CUT Paraná
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/27/trabalhadores-de-aplicativo-de-
curitiba-e-regiao-metropolitana-organizam-cooperativa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-27 12:36:26
Título: Artigo | 29 de maio, por que ir para a rua nesse momento?
Descrição: Diferente de Bolsonaro, o campo progressista se posiciona, desde o 
início da pandemia, em defesa da vida do povo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/27/artigo-29-de-maio-por-que-ir-
para-a-rua-nesse-momento
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-27 12:14:30
Título: Campanha #NãoEraCarinho alerta contra exploração e abuso de meninas e 
adolescentes
Descrição: Objetivo da campanha pernambucana é visibilizar a violência sexual 
doméstica contra meninas e adolescentes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/27/campanha-naoeracarinho-alerta-
contra-exploracao-e-abuso-de-meninas-e-adolescentes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-27 08:40:07
Título: Dia Nacional da Mata Atlântica: bioma tem 25% das espécies ameaçadas 
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Descrição: Floresta é lembrada em 27 de maio e terá simpósio da Fiocruz nesta 
quinta, Ricardo Moratelli fala com BdF sobre tema
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/27/dia-nacional-da-mata-atlantica-
bioma-tem-25-das-especies-ameacadas
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-27 23:16:16
Título: Bashar al-Assad é reeleito presidente da Síria
Descrição: O presidente da Síria, Bashar al-Assad, foi reeleito para um mandato 
de sete anos com 95,1% dos votos, anunciou nesta quinta-feira o presidente do 
Parlamento, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/bashar-al-assad-e-reeleito-
presidente-da-siria/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-27 20:32:47
Título: Lula disse que procura um ‘José Alencar’ para sua vice em 2022
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em entrevista à 
Revista Fórum, nesta quinta (27/5), disse que procura um &#8216,José 
Alencar&#8217, para a vice 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/lula-disse-que-procura-um-jose-
alencar-para-sua-vice-em-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-27 17:25:05
Título: Lula: ‘Enquanto criticamos Bolsonaro o presidente da Câmara desmonta o 
Brasil’
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-
feira (27/5), à Revista Fórum, que enquanto criticamos o presidente Jair 
Bolsonaro o presidente da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/lula-enquanto-criticamos-bolsonaro-
o-presidente-da-camara-desmonta-o-brasil/
 
Data: 2021-05-27 12:52:27
Título: Roberto Requião lamenta a morte de Lerner [ouça o áudio]
Descrição: O ex-governador Roberto Requião (MDB), emocionado, publicou nesta 
quinta-feira (27/5) um áudio [ouça abaixo] nas redes sociais lamentando a morte 
do ex-governador Jaime Lerner (DEM). 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/requiao-lamentar-a-morte-de-lerner/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-28 02:32:11
Título: Brasil pode ter apagão de energia e governo já pensa em comitê de crise
Descrição: Regime de racionamento não só de energia elétrica, mas também de 
água, estão entre as medidas a serem tomadas que estão sendo estudadas pelo 
governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/brasil-pode-ter-apagao-de-energia-e-
governo-ja-pensa-em-comite-de-crise1/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-28 01:58:12
Título: Antes de acionar STF contra governadores, Bolsonaro pediu “pelo amor de 
Deus” para Aziz encerrar CPI do Genocídio, veja vídeo
Descrição: Presidente dá sinais de que vem sentido a pressão. Antes, falava que 
não tinha medo da CPI e agora invoca \Deus\ para encerrá-la, da mesma forma que 
ameaçava baixar decreto contra medidas restritivas, que virou ação no STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/antes-de-acionar-stf-contra-
governadores-bolsonaro-pediu-pelo-amor-de-deus-para-aziz-encerrar-cpi-do-
genocidio-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-28 01:38:42
Título: Reitor escolhido por Bolsonaro retira UFPB de programa sobre divulgação 
científica
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Descrição: A frase \Reitor eleito é reitor empossado!\ durante transmissão 
irritou Valdiney Gouveia, que não foi eleito para o cargo que ocupa
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/reitor-escolhido-por-bolsonaro-retira-
ufpb-de-programa-sobre-divulgacao-cientifica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-28 00:52:00
Título: Jornal Nacional destaca que demora de Bolsonaro em fechar contrato com 
Butantan impactou vacinação
Descrição: \O Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a começar a 
vacinação\, disse Dimas Covas à CPI do Genocídio
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-destaca-que-demora-de-
bolsonaro-em-fechar-contrato-com-butantan-impactou-vacinacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-28 00:43:40
Título: Reforma Administrativa é navalha na carne da CF, do Estado e da 
Democracia – Por Márcia Semer
Descrição: Precarizante é o termo costumeiramente usado para identificar 
iniciativas que reduzem direitos consolidados de matiz trabalhista, diminuindo 
seu alcance ou mesmo excluindo-os do patrimônio do trabalhador
Url :https://revistaforum.com.br/debates/reforma-administrativa-navalha-na-
carne-da-cf-do-estado-e-da-democracia-por-marcia-semer/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-27 23:52:37
Título: STF decide anular delação premiada de Sérgio Cabral, que acusa Dias 
Toffoli
Descrição: O ex-governador do Rio denunciou o ministro ao dizer que ele recebeu 
R$ 4 milhões para dar votos favoráveis em ações de dois prefeitos, que 
tramitavam no TSE
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/stf-decide-anular-delacao-premiada-de-
sergio-cabral-que-acusa-dias-toffoli/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-27 23:45:28
Título: Mario Frias é alvo de ação por denúncia de que anda armado e intimida 
equipe: “Quer compensar ignorância impondo medo”
Descrição: PSOL acionou Conselho de Ética Pública da Câmara devido aos relatos 
que dão conta de que o secretário de Cultura praticaria assédio moral contra os 
servidores
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mario-frias-e-alvo-de-acao-por-
denuncia-de-que-anda-armado-intimida-equipe-quer-compensar-ignorancia-impondo-
medo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-27 22:14:47
Título: Bolsolão: TCU dá 5 dias para governo Bolsonaro enviar ‘documentos 
secretos’ de suposto esquema de compra de deputados
Descrição: \Orçamento secreto\ montado pelo governo federal destina R$ 3 bilhões
em emendas sem licitação para aumentar a base no Congresso Nacional, análise das
contas, por parte do TCU, pode levar ao impeachment
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsolao-tcu-da-5-dias-para-governo-
bolsonaro-enviar-documentos-secretos-de-esquema-de-compra-de-deputados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-27 21:20:13
Título: Após Lula expressar desejo de falar com Felipe Neto em entrevista à 
Fórum, influenciador responde: “Bora”
Descrição: O youtuber aproveitou para pedir a  ajuda do ex-presidente para \
aumentar a produção de uma vila no Minecraft sem explorar a mão de obra dos 
aldeões\
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/apos-lula-expressar-desejo-de-
falar-com-felipe-neto-em-entrevista-a-forum-influenciador-responde-bora/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-27 20:42:38
Título: Deputado quer detalhes sobre possível compra de software espião 
israelense com articulação de Carlos Bolsonaro
Descrição: Governo abriu edital, sob a influência de Carluxo, para comprar o 
Pegasus, polêmico programa de espionagem da israelense NSO Group que seria usado
para perseguir opositores, entidades denunciam \interesses políticos escusos\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/deputado-quer-detalhes-sobre-compra-de-
software-espiao-israelense-com-articulacao-de-carlos-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-27 19:18:06
Título: Missão cumprida, general? – Por Chico Alencar
Descrição: Ainda que – sendo um governo de destruição nacional, como é – seria 
melhor que os males do bolsonarismo se limitassem às situações ridículas a que 
submete o país
Url :https://revistaforum.com.br/rede/missao-cumprida-general-por-chico-alencar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-27 12:46:55
Título: É só tirar a Dilma…: Denunciado com Salles em contrabando de madeira 
torceu por golpe em 2016
Descrição: Em rede social, Leônidas Dahás se define como um \viciado em 
videogames e madeireiro nas horas vagas\. Sua empresa, a Ebata, explora áreas 
que somam 55 mil hectares no Pará
Url :https://revistaforum.com.br/politica/e-so-tirar-a-dilma-denunciado-com-
salles-em-contrabando-de-madeira-torceu-por-golpe-em-2016/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-28 01:17:02
Título: Uruguai aposta na vacinação para se tornar oásis pós covid em breve
Descrição: Ao contrário de muitos vizinhos, o país tem vacinado a população a 
todo vapor e planeja se tornar em breve um oásis pós covid.The post Uruguai 
aposta na vacinação para se tornar oásis pós covid em breve appeared first on 
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/05/27/uruguai-pos-covid-vacinacao/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-27 17:59:57
Título: O Brasil já fez as maiores campanhas de vacinação do mundo. Por que é 
diferente com a covid-19?
Descrição: Em vídeo, virologista Rômulo Neris aponta falta de programa nacional 
de imunização e mau planejamento na compra de insumos como fatores que 
prejudicam o país.The post O Brasil já fez as maiores campanhas de vacinação do 
mundo. Por que é diferente com a covid-19? appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/05/27/o-brasil-ja-fez-as-maiores-campanhas-
de-vacinacao-do-mundo-por-que-e-diferente-com-a-covid-19/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-28 06:00:00
Título: Ballet Manguinhos lança exposição virtual e faz campanha de doação para 
atenuar exclusão digital
Descrição: RIO — Devido ao isolamento social, as aulas do Ballet Manguinhos, que
atua há nove anos na comunidade com aulas da dança e de circo, seguem no formato
on-line. No entanto, 60% dos alunos sofrem com a exclusão digital, seja por 
falta de equipamentos eletrônicos ou de acesso à internet. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/ballet-manguinhos-lanca-exposicao-
virtual-faz-campanha-de-doacao-para-atenuar-exclusao-digital-25028303
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-27 08:29:40
Título: Dia da Mata Atlântica: de cambuci a uvaia, conheça 5 frutos em risco de 
extinção no bioma
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Descrição: Consumo e preservação dessas frutas esbarra em sua valorização e em 
desconhecimento das pessoas, diz pesquisadora.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57262870
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-27 22:43:31
Título: Agronegócio patrocina cooperativa agrícola em terra dos Xavante e 
projeto vira propaganda para Bolsonaro
Descrição: Plantio de arroz, que ocupa parte de território no Mato Grosso já 
cercado por plantações de soja e criação de gado, divide os próprios indígenas. 
Lideranças e antropólogos classificam cooperativa de “laboratório de 
antipolítica indigenista” do Governo
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-27/agronegocio-patrocina-
cooperativa-agricola-em-terra-dos-xavante-e-projeto-vira-propaganda-para-
bolsonaro.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-28 01:27:49
Título: “Tive que carregar uns 10 corpos para dentro do caveirão”: os relatos de
tortura no Jacarezinho
Descrição: Em depoimentos na audiência de custódia, quatro presos relatam as 
agressões que sofreram da polícia civil ao serem detidos. “ [Eles queriam] pegar
minha cara e tacar na tripa do moleque que tava pra fora”, diz um deles
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-27/tive-que-carregar-uns-10-
corpos-para-dentro-do-caveirao-os-relatos-de-tortura-no-jacarezinho.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-27 21:33:30
Título: Em Ruanda, Macron admite “responsabilidade esmagadora” da França no 
genocídio de 1994
Descrição: Paris quer normalizar relações com Kigali, envenenadas pelo apoio 
francês ao regime que perpetrou a matança de tutsis e pelo silêncio que se 
seguiu
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-05-27/em-ruanda-macron-admite-
responsabilidade-esmagadora-da-franca-no-genocidio-de-1994.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-27 00:00:00
Título: Documentos do Planalto entregues à CPI mostram 24 reuniões com atuação 
de 'ministério paralelo' na gestão da pandemia
Descrição: Documentos da Casa Civil entregues à CPI da Covid mostram que pessoas
apontadas como integrantes de um \ministério paralelo\ da Saúde no Planalto 
participaram de ao menos 24 reuniões para tratar de estratégias do governo de 
combate da pandemia.Leia mais (05/27/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/05/documentos-do-planalto-entregues-a-cpi-mostram-24-reunioes-
com-atuacao-de-ministerio-paralelo-na-gestao-da-pandemia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-27 00:00:00
Título: Queda de Bolsonaro depende das ruas
Descrição: Seria para rir não fossem as quase 500 mil mortes patrocinadas por 
este governo genocida. Mais de um ano depois do evento de uma pandemia mundial, 
o ministro da Saúde atual anuncia um programa de testagem em massa. A medida foi
recomendada em março de... 2020! Enquanto isso, uma montanha de kits apodrecia 
nos armazéns oficiais e lá permaneceu.Leia mais (05/27/2021 - 09h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/ricardomelo/2021/05/queda-de-bolsonaro-depende-das-ruas.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-27 23:54:00
Título: Trabalhadores sofrem com sobrecarga em home office, segundo Dieese
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Descrição: Risco de contaminação no transporte público também foi apontado em 
audiência que discutiu condições de trabalho na pandemia
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/765666-trabalhadores-sofrem-com-
sobrecarga-em-home-office-segundo-dieese/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-05-27 20:41:00
Título: Comissão aprova renegociação de dívidas de universidades públicas
Descrição: Parcelamento vale para débitos previdenciárias existentes até 2018, 
proposta ainda será examinada por outros dois colegiados da Câmara dos Deputados
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/765432-comissao-aprova-renegociacao-de-
dividas-de-universidades-publicas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-28 06:00:03
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 28 de maio
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
sexta-feira (28), marcada pelo alerta da Fiocruz, pela ação apresentada por 
Bolsonaro contra lockdown, pelos supostos crimes de guerra de Israel e pela 
reeleição de Bashar Assad na Síria.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021052817593350-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-28-de-maio/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-27 21:09:14
Título: Brasil ultrapassa 456 mil mortes por COVID-19, segundo boletim do CONASS
Descrição: O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) informou nesta 
quinta-feira (27) que o Brasil somou 2.245 mortes relacionadas à COVID-19 e 
67.467 casos da doença nas últimas 24 horas.
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Título: Lula: 'Sociedade que chora 450 mil mortos não pode assistir um 
presidente passeando de moto'
Descrição: Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (27)
que o presidente Jair Bolsonaro é \irresponsável\ e \não vai escapar da 
culpabilidade\ pelas mortes provocadas pela pandemia.
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