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Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-05-31 21:55:26
Título: Ministério das Comunicações gasta mais em campanha de volta às 
atividades que de vacinação
Descrição: Pasta gastou R$ 5 milhões com campanha de vacinação enquanto vídeos 
para “retomar atividades” custaram R$ 30 milhões e pelo “atendimento precoce”, 
R$ 19,9 milhões
Url :https://apublica.org/2021/05/ministerio-das-comunicacoes-gasta-mais-em-
campanha-de-volta-a-atividades-que-de-vacinacao/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-31 20:19:31
Título: 84% dos brasileiros defendem alta de imposto para ricos para pagar 
políticas públicas
Descrição: 86% dos brasileiros afirmam que o governo tem a obrigação de reduzir 
a diferença entre os mais ricos e os mais pobres
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/31/84-dos-brasileiros-defendem-
alta-de-imposto-para-ricos-para-parar-politicas-publicas

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-31 21:03:24
Título: Copa América pode ser gota d'água para 3ª onda estourar no Brasil, diz 
Miguel Nicolelis
Descrição: Pesquisador defende que torneio seja proibido pela Justiça, pede que 
torcedores o boicotem e diz que governo Bolsonaro aceitou realizar evento para 
esconder a pandemia: 'Viramos escoadouro do lixo do planeta'.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57311291
 
Fonte: Destaques da Carta Maior
Data: 2021-05-31 00:00:00
Título: Conmebol confirma Copa América no Brasil, buscando melhorar popularidade
de Bolsonaro
Descrição: Victor Farinelli:Estatísticas mostram que o Brasil se aproxima de 
meio milhão de mortes por covid, mas receberá esta nova edição do torneio 
continental. Brasília utilizou um ministro militar na negociação, com o objetivo
de transformar o evento em um trunfo para recuperar o prestigio do mandatário de
ultradireita
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=50711
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 00:46:18
Título: Jornal Nacional faz matéria sobre as “grandes manifestações” de sábado
Descrição: Telejornal da Globo desmentiu Bolsonaro, dizendo que as manifestações
“não foram pequenas e reuniram milhares de pessoas em todos os 26 estados e no 
Distrito Federal”
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-faz-materia-sobre-as-
grandes-manifestacoes-de-sabado/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-31 12:15:11
Título: Antes de ser preso, sargento traficou cocaína sete vezes em avião da 
Força Área Brasileira
Descrição: Manoel Rodrigues foi preso em flagrante com posse de 39 quilos de 
cocaína em avião da comitiva de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/antes-de-ser-preso-sargento-traficou-
cocaina-sete-vezes-em-aviao-da-forca-area-brasileira/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-31 21:42:29
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Título: PM prende ativista em GO por faixa contra Bolsonaro, \Levei muita 
pancada\, denuncia
Descrição: Dirigente foi preso com base na Lei de Segurança Nacional, por faixa 
com a frase \Bolsonaro genocida\ colocada no carro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/31/pm-prende-ativista-em-go-por-
faixa-contra-bolsonaro-levei-muita-pancada-denuncia

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-06-01 06:13:21
Título: Produtora de carnes JBS USA sofre ciberataque
Descrição: A maior produtora de carnes JBS USA sofreu um ataque cibernético no 
domingo.
Url :https://www.cnn.com/2021/06/01/tech/jbs-usa-cyberattack-meat-producer/
index.html

Fonte: OGlobo
Data: 2021-06-01 04:30:58
Título: Ação do MPF cobra indenização e pedido de desculpas por tortura e 
desaparecimento de vítima da Casa da Morte
Descrição: RIO — A última notícia sobre o advogado e militante Paulo de Tarso 
Celestino da Silva foi um pedido aflito por um copo d’água. Pelas paredes da 
Casa da Morte de Petrópolis, aparelho clandestino montado pelo Centro de 
Informações do Exército (CIE) na cidade serrana do Rio, a ativista Inês Etienne 
Romeu disse ter ouvido as súplicas do preso após ser submetido a 30 horas de 
sessão de tortura. Paulo de Tarso desapareceria em seguida. Essa semana, 50 anos
após o episódio, o Ministério Público Federal (MPF) ingressou com uma ação civil
pública na Justiça Federal para cobrar indenização e aplicação de sanções 
administrativas contra três ex-agentes da repressão envolvidos no caso.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/acao-do-mpf-cobra-indenizacao-pedido-de-
desculpas-por-tortura-desaparecimento-de-vitima-da-casa-da-morte-25042519
 
Fonte: Destaques da Carta Maior
Data: 2021-05-31 00:00:00
Título: Dos esquadrões da morte às milícias
Descrição: Léa Maria Aarão Reis:Documentário histórico, 'Você também pode dar um
presunto legal' é referência na luta contra a violência policial que recrudesce 
hoje e perdura há quase um século no Brasil
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=50707
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-31 19:30:51
Título: Funcionários do império alimentício Maratá usam tiro, fogo e violência 
para tomar área de camponeses no Maranhão
Descrição: Jagunços uniformizados atearam fogo a 136 casas no Maranhão e 
deixaram 450 pessoas sem moradia e roça. Um homem morreu e uma mulher ficou 
inválida.The post Funcionários do império alimentício Maratá usam tiro, fogo e 
violência para tomar área de camponeses no Maranhão appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/05/31/funcionarios-do-imperio-alimenticio-
marata-usam-tiro-fogo-e-violencia-para-tomar-area-de-camponeses-no-maranhao/

Fonte: Poder360
Título: Volkswagen suspende operações em duas fábricas no Brasil por falta de 
insumos
Descrição: Motivo: falta de semicondutoresFábricas em São Paulo e Paraná Há 
escassez global de chips
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/volkswagen-suspende-operacoes-em-duas-
fabricas-no-brasil-por-falta-de-insumos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-31 21:27:06
Título: Dossiê Covid revela que 70% de bancários da Caixa trabalham em condições
inadequadas
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Descrição: Dados, que estão entre as primeiras conclusões da pesquisa “Covid-19 
como uma doença relacionada ao trabalho” mostram que maior número de 
contaminados tem entre 30 e 39 anos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/dossie-covid-revela-que-70-de-
bancarios-da-caixa-trabalham-em-condicoes-inadequadas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-31 15:39:34
Título: Guilherme Boulos: “Gente na rua é o componente que faltava para o 
impeachment de Bolsonaro”
Descrição: De acordo com ele, para o impeachment ocorrer é preciso três 
componentes: queda de popularidade, crise política e, o que faltava, gente nas 
ruas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/guilherme-boulos-gente-na-rua-e-o-
componente-que-faltava-para-o-impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: CUT
Data: 2021-05-31
Título: Pandemia piora as condições de trabalho e mulheres pensam em pedir demissão
Descrição: Pesquisa aponta que 19% das mulheres cogitam deixar o emprego 
remunerado por causa da pandemia. Entre os motivos estão a sobrecarga de 
trabalho, redução na remuneração e aumento das responsabilidades domésticas
Url : https://www.cut.org.br/noticias/pandemia-piora-as-condicoes-de-trabalho-e-
mulheres-pensam-em-pedir-demissao-e302

Fonte: Montedo
Data: 2021-05-31
Título: Pressionado, comandante do Exército pode convocar Pazuello a se explicar
Descrição: Sob pressão política, o comandante-geral do Exército, general Paulo 
Sérgio Nogueira de Oliveira, se prepara para definir, nesta semana, se e como 
punirá o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, general de Divisão da ativa que 
participou de um ato político no Rio de Janeiro em prol do presidente Jair 
Bolsonaro, o que é proibido segundo as normas militares. No Quartel-General do 
Exército, oficiais avaliam que o comandante pode convocar Pazuello a se explicar
presencialmente, depois de a justificativa do ex-ministro não ter “convencido”.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/05/31/pressionado-comandante-do-exercito-
pode-convocar-pazuello-a-se-explicar/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-31 19:52:52
Título: Lewis Hamilton posta vídeo em apoio às manifestações contra Bolsonaro
Descrição: O heptacampeão de Fórmula 1 publicou imagens do protesto na Avenida 
Paulista e escreveu: “Meu coração está com vocês Brasil”
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/lewis-hamilton-posta-video-em-apoio-as-
manifestacoes-contra-bolsonaro/

Fonte: Poder360
Título: Queiroz entra na lista da PF de brasileiros proibidos de deixar o país
Descrição: Medida cautelar da JustiçaInvestigado pelo MP do Rio
Url :https://www.poder360.com.br/justica/queiroz-entra-na-lista-da-pf-de-
brasileiros-proibidos-de-deixar-o-pais/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-31 20:18:47
Título: Copa América: estados reagem e ministro diz que evento não está 
confirmado no Brasil 
Descrição: CPI da covid já havia recebido requerimento para CBF explicar a 
situação e alguns estados informaram que não aceitariam
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/31/copa-america-estados-reagem-e-
ministro-diz-que-evento-nao-esta-confirmado-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-31 19:37:58
Título: Médico e influencer bolsonarista é preso no Egito por assediar vendedora
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Descrição: Episódio foi motivado após o médico e youtuber Victor Sorrentino 
divulgar um vídeo onde usa linguagem sexista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/31/medico-e-influencer-
bolsonarista-e-preso-no-egito-por-assediar-vendedora
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-31 19:00:27
Título: Vereadora trans de Niterói Benny Briolly (PSOL) volta ao país sem 
proteção garantida
Descrição: Parlamentar foi incluída no Programa de Proteção aos Defensores de 
Direitos Humanos, mas medidas não estão asseguradas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/31/vereadora-trans-de-niteroi-
benny-briolly-psol-volta-ao-pais-sem-protecao-garantida
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-31 17:02:01
Título: Com baixa vacinação, Brasil lidera ranking de mortes por covid entre 
países do G-20
Descrição: Ao mesmo tempo, cai para a 11º posição quando o assunto é a 
quantidade de doses aplicadas por 100 habitantes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/31/com-baixa-vacinacao-brasil-
lidera-ranking-de-mortes-por-covid-entre-paises-do-g-20
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-31 16:31:22
Título: Eleições peruanas: pesquisa mostra candidato de esquerda com 51,1% dos 
votos
Descrição: A candidata de direita, Keiko Fujimori, apareceu no levantamento com 
48,9%, mas vem encurtando diferença nas pesquisas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/31/eleicoes-peruanas-pesquisa-
mostra-candidato-de-esquerda-com-51-1-dos-votos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-31 16:24:07
Título: Artigo | Dez pontos sobre as manifestações do 29M
Descrição: Foram registrados atos em todos os estados e DF, em 213 cidades, 
mobilizando mais de 420 mil pessoas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/31/artigo-dez-pontos-sobre-as-
manifestacoes-do-29m
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-31 15:37:20
Título: Movimentos, sindicatos e até ministro do STF repudiam ação truculenta da
PM em Recife
Descrição: Governo de Pernambuco se pronuncia sobre violência policial, mas não 
esclarece quem ordenou ação do Batalhão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/31/movimentos-sindicatos-e-ate-
ministro-do-stf-repudiam-acao-truculenta-da-pm-em-recife
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-31 15:11:05
Título: Bolsonaro fecha com Patriota para 2022, presidente já passou por oito 
partidos 
Descrição: Notícia partiu de Flávio Bolsonaro em convenção partidária, 
presidente da sigla prepara terreno para chefe do Executivo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/31/bolsonaro-fecha-com-patriota-
para-2022-presidente-ja-passou-por-oito-partidos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-31 15:08:26
Título: Inesc: Ricardo Salles editou mais de 300 atos que põem meio ambiente em 
risco 
Descrição: Levantamento feito por especialistas do instituto traz raio-x dos 
dois anos de gestão e aponta normas de “alto risco\
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/31/inesc-ricardo-salles-editou-
mais-de-300-atos-que-poem-meio-ambiente-em-risco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-31 13:39:30
Título: Famílias camponesas do Paraná doam 52,8 toneladas de alimentos em 
Guarapuava e Pinhão
Descrição: Bispo da Diocese de Guarapuava, Dom Amilton Manoel da Silva fez a 
benção dos alimentos, partilhados por 45 comunidades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/31/familias-camponesas-do-parana-
doam-52-8-toneladas-de-alimentos-em-guarapuava-e-pinhao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-31 12:45:57
Título: Artigo | Milhares foram às ruas pelo \Fora, Bolsonaro\, R$ 600 de 
auxílio e vacina já
Descrição: O campo popular deve agora reforçar sua unidade e sua conexão com as 
necessidades mais sentidas pelo povo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/31/artigo-milhares-foram-as-ruas-
pelo-fora-bolsonaro-r-600-de-auxilio-e-vacina-ja
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-31 10:00:46
Título: CPT estima quase 1 milhão de envolvidos em conflitos no campo, maior 
número desde 85
Descrição: Números saltam em 2016 e na gestão Bolsonaro alcançam recordes 
históricos, aponta Comissão Pastoral da Terra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/31/cpt-estima-quase-1-milhao-de-
envolvidos-em-conflitos-no-campo-maior-numero-desde-85
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-31 20:25:39
Título: 3ª onda da Covid-19 com vacina é inaceitável, por Arilson Chiorato
Descrição: Por Arilson Chiorato* Cientistas falam em 3ª onda da COVID-19 e o 
mais revoltante é que a maioria da população brasileira já poderia estar 
imunizada, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/3a-onda-da-covid-19-com-vacina-e-
inaceitavel-por-arilson-chiorato/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-31 13:12:31
Título: Direita fica mais perdida que biruta de aeroporto após manifestações 
#29M
Descrição: As manifestações do último dia 29 de maio (#29M) consolidaram a ideia
de polarização eleitoral entre Bolsonaro e Lula, pois as ruas eliminaram a 
terceira 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/direita-fica-mais-perdida-que-
biruta-de-aeroporto-apos-manifestacoes-29m/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-31 11:33:17
Título: Bolsonaro tem inclinações nazistas e fascistas, dizem intelectuais 
judeus
Descrição: A jornalista Mônica Bergamo, na Folha, relata que a historiadora 
Lilia Schwarcz, a psicóloga Lia Vainer Schucman e o cineasta Pedro Farkas são 
três dos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/caiu-a-ficha-dos-judeus-bolsonaro-
tem-inclinacoes-nazistas-e-fascistas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 09:18:00
Título: A síndrome do guarda da esquina na tentativa de prisão de professor por 
adesivo Fora Bolsonaro
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Descrição: Após a agressão de policiais contra a vereadora Liana Cirne durante 
ato em Recife no sábado (29), a síndrome do guarda da esquina pairou sobre o 
município de Trindade, em Goiás, quando o tenente Albuquerque tentou prender o 
professor de história Arquidones Bites, secretário de movimentos sociais do PT, 
com base na Lei de Segurança [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/a-sindrome-do-guarda-da-esquina-na-
tentativa-de-prisao-de-professor-por-adesivo-fora-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 08:58:51
Título: Presidente da CPI diz que há provas para indiciamento e que cloroquina 
está “diretamente” ligada a Bolsonaro
Descrição: Nesta terça-feira (1º), a médica Nise Yamaguchi, uma espécie de guru 
da cloroquina, prestará depoimento à CPI. \A doutora Nise não tem por que 
mentir. Ela não faz parte do governo. Alguém a indicou para o presidente\, diz 
Omar Aziz
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/presidente-da-cpi-diz-que-
ha-provas-para-indiciamento-e-que-cloroquina-esta-diretamente-ligada-a-
bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 08:42:40
Título: PM que tentou prender dirigente petista por “caluniar o presidente” tem 
foto com Bolsonaro
Descrição: Identificado como tenente Albuquerque, o PM de Trindade, em Goiás, 
tentou prender o professor Arquidones Bites, secretário de movimentos sociais do
PT, por um adesivo onde estava escrito: Bolsonaro Genocida
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pm-que-tentou-prender-dirigente-
petista-por-caluniar-o-presidente-tem-foto-com-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-06-01 02:21:36
Título: PGR pede ao STF abertura de inquérito contra Salles por advocacia 
administrativa e por atrapalhar fiscalização ambiental
Descrição: Ministro do Meio Ambiente já é alvo de outro inquérito na Corte sobre
contrabando ilegal de madeira e, por este motivo, foi alvo de busca e apreensão 
em operação da Polícia Federal
Url :https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/pgr-pede-ao-stf-abertura-de-
inquerito-contra-salles-por-advocacia-administrativa-e-por-atrapalhar-
fiscalizacao-ambiental/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-31 22:26:35
Título: Copa América no Brasil é um ataque à memoria dos mortos pelo coronavírus
Descrição: O governo Bolsonaro anuncia que o Brasil será a sede da Copa América 
deste ano em um momento delicado da pandemia de coronavírus. Vários países não 
aceitaram abrir suas fronteiras para a competição. Já Bolsonaro não só foi 
rápido em dizer sim à Commebol, como também já decidiu que Manaus, onde se viveu
a maior [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/copa-america-no-brasil-e-um-ataque-a-
memoria-dos-mortos-pelo-coronavirus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-31 22:16:44
Título: Vereadora agredida em Recife, Liana Cirne cobra de Paulo Câmara 
afastamento de “todos policiais que cometeram ilicitudes”
Descrição: A vereadora do PT de Recife revelou ao Jornal da Fórum detalhes da 
reunião que teve com o governador nesta segunda, confira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vereadora-agredida-em-recife-liana-
cirne-cobra-de-paulo-camara-afastamento-de-todos-policiais-que-cometeram-
ilicitudes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-31 21:35:08

https://revistaforum.com.br/politica/vereadora-agredida-em-recife-liana-cirne-cobra-de-paulo-camara-afastamento-de-todos-policiais-que-cometeram-ilicitudes/
https://revistaforum.com.br/politica/vereadora-agredida-em-recife-liana-cirne-cobra-de-paulo-camara-afastamento-de-todos-policiais-que-cometeram-ilicitudes/
https://revistaforum.com.br/politica/vereadora-agredida-em-recife-liana-cirne-cobra-de-paulo-camara-afastamento-de-todos-policiais-que-cometeram-ilicitudes/
https://revistaforum.com.br/videos/copa-america-no-brasil-e-um-ataque-a-memoria-dos-mortos-pelo-coronavirus/
https://revistaforum.com.br/videos/copa-america-no-brasil-e-um-ataque-a-memoria-dos-mortos-pelo-coronavirus/
https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/pgr-pede-ao-stf-abertura-de-inquerito-contra-salles-por-advocacia-administrativa-e-por-atrapalhar-fiscalizacao-ambiental/
https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/pgr-pede-ao-stf-abertura-de-inquerito-contra-salles-por-advocacia-administrativa-e-por-atrapalhar-fiscalizacao-ambiental/
https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/pgr-pede-ao-stf-abertura-de-inquerito-contra-salles-por-advocacia-administrativa-e-por-atrapalhar-fiscalizacao-ambiental/
https://revistaforum.com.br/politica/pm-que-tentou-prender-dirigente-petista-por-caluniar-o-presidente-tem-foto-com-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/politica/pm-que-tentou-prender-dirigente-petista-por-caluniar-o-presidente-tem-foto-com-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/presidente-da-cpi-diz-que-ha-provas-para-indiciamento-e-que-cloroquina-esta-diretamente-ligada-a-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/presidente-da-cpi-diz-que-ha-provas-para-indiciamento-e-que-cloroquina-esta-diretamente-ligada-a-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/presidente-da-cpi-diz-que-ha-provas-para-indiciamento-e-que-cloroquina-esta-diretamente-ligada-a-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/videos/a-sindrome-do-guarda-da-esquina-na-tentativa-de-prisao-de-professor-por-adesivo-fora-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/videos/a-sindrome-do-guarda-da-esquina-na-tentativa-de-prisao-de-professor-por-adesivo-fora-bolsonaro/


Título: Homem que postou mensagem preconceituosa contra nordestinos vira réu em 
ação penal
Descrição: O fato ocorreu em 8 de outubro de 2018, dia seguinte ao primeiro 
turno da eleição presidencial, o texto ofende nordestinos caracterizando-os como
“burros” e “povo preguiçoso”
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/homem-que-postou-mensagem-
preconceituosa-contra-nordestinos-vira-reu-em-acao-penal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-31 21:07:43
Título: Vantagem de Castillo cai para eleição de domingo no Peru, Colômbia segue
conflagrada – Por Ana Prestes
Descrição: Nas Notas Internacionais: Depois de um 2° turno longo e do bombardeio
intenso a favor de Keiko Fujimori, vantagem de Castillo fica próxima à margem de
erro. Na Colômbia, distúrbios nas ruas seguem sem solução
Url :https://revistaforum.com.br/rede/vantagem-de-castillo-cai-para-eleicao-de-
domingo-no-peru-colombia-segue-conflagrada-por-ana-prestes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-31 18:51:49
Título: “Tudo foi calculado para a venda da Eletrobras”, diz Leonardo Stoppa 
sobre risco de apagão elétrico
Descrição: Para engenheiro elétrico, o problema de energia não é de falta de 
chuva, mas sim de coordenação para “criar a ideia de que estamos num risco 
sistêmico, que somos ineficientes e não somos capazes de produzir energia nas 
nossas empresas públicas”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/tudo-foi-calculado-para-a-venda-da-
eletrobras-diz-leonardo-stoppa-sobre-risco-de-apagao-eletrico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-31 17:08:54
Título: A atuação internacional da burguesia brasileira no impeachment de Dilma 
– Blog Terra em Transe
Descrição: Setores dominantes de nossa sociedade abandonaram a política Sul-Sul 
e se alinharam ao neoliberalismo imperialista principalmente por razões 
políticas, não econômicas
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/terraemtranse/a-atuacao-internacional-da-
burguesia-brasileira-no-impeachment-de-dilma-blog-terra-em-transe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-31 16:51:37
Título: Acordos internacionais: armadilhas para um futuro governo brasileiro – 
Por Paulo Nogueira Batista Jr
Descrição: A OCDE não é um clube confortável em Paris, com toalhas felpudas e 
outras amenidades. Não é apenas um fórum de discussão, onde nossa voz seria 
ouvida se nos tornássemos membros. Trata-se de um organismo normativo
Url :https://revistaforum.com.br/debates/acordos-internacionais-armadilhas-para-
um-futuro-governo-brasileiro-por-paulo-nogueira-batista-jr/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-31 16:30:24
Título: Boulos comenta as manifestações contra Bolsonaro, Stoppa fala sobre 
risco de apagão
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia fala sobre as manifestações contra 
Bolsonaro e o risco de apagão no país, em meio à privatização da Eletrobras. Com
Guilherme Boulos e Leonardo Sttopa. Comentários de Renato Rovai e apresentação 
de Dri Delorenzo 
Url :https://revistaforum.com.br/videos/boulos-comenta-as-manifestacoes-contra-
bolsonaro-stoppa-fala-sobre-risco-de-apagao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-31 13:58:39
Título: Gilmar Mendes diz que violência da polícia em atos, “que tendem a se 
tornar frequentes em 2022”, preocupa
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Descrição: \As cenas de truculência e brutalidade da ação policial em Recife 
causam imensa preocupação com o despreparo das forças para lidar com 
manifestações de grande porte\, publicou Gilmar Mendes, do STF
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/gilmar-mendes-diz-que-violencia-da-
policia-em-atos-que-tendem-a-se-tornar-frequentes-em-2022-preocupa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-31 12:53:04
Título: BTG Pactual, fundado por Guedes, compra Empiricus, que propagou “fim do 
Brasil” com Dilma Rousseff
Descrição: Em outubro de 2018, um dos fundadores da Empiricus, Felipe Miranda, 
se mostrou eufórico com a eleição de Bolsonaro e disse que \há ditaduras em que 
os mercados se comportam muito bem”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/btg-pactual-fundado-por-guedes-compra-
empiricus-que-propagou-fim-do-brasil-com-dilma-rousseff/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-31 12:06:11
Título: Atriz que contracena com Paulo Gustavo em filme desmente fake news sobre
morte: “Tô vivíssima”
Descrição: Mariana Xavier interpretou o papel de Marcelina Amaral Vieira, filha 
de Dona Hermínia, na trilogia Minha Mãe é uma Peça. Canal no Youtube diz que ela
morreu após tomar vacina contra Covid
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/atriz-que-contracena-com-paulo-gustavo-
em-filme-desmente-fake-news-sobre-morte-to-vivissima/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-31 10:50:48
Título: Homem negro desmaia após levar soco de PM. Leci Brandão diz que vai 
apurar o caso, veja o vídeo
Descrição: Segundo a PM, o homem foi socorrido ao Hospital de Caieiras
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/homem-negro-desmaia-apos-levar-soco-de-
pm-leci-brandao-diz-que-vai-apurar-o-caso-veja-o-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-31 10:25:07
Título: Morre o pentacampeão do carnaval carioca Dominguinhos do Estácio
Descrição: Dominguinhos estava internado desde o dia 11 de maio, no Hospital 
Azevedo Lima, em Niterói. Ele iria completar 80 anos em agosto
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/morre-o-pentacampeao-do-carnaval-
carioca-dominguinhos-do-estacio/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-31 22:45:01
Título: Nise Yamaguchi e irmãos tiveram reuniões secretas com a cúpula do 
Ministério da Saúde
Descrição: Médica que CPI da Covid suspeita ser parte do “gabinete paralelo” de 
Bolsonaro fez encontros em Brasília sem registro em agendas oficiais.The post 
Nise Yamaguchi e irmãos tiveram reuniões secretas com a cúpula do Ministério da 
Saúde appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/05/31/cpi-nise-yamaguchi-reunioes-secretas-
pazuello-cloroquina/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-31 00:00:00
Título: 'Ele não vai me frustrar', diz Marco Aurélio sobre demora de Fux para 
colocar suspeição de Sergio Moro na pauta
Descrição: O ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), 
diz estar seguro de que o presidente da Corte, Luiz Fux, vai pautar a suspeição 
de Sergio Moro para que o julgamento seja finalizado antes de ele se aposentar, 
no dia 5 de julho. \Eu tenho certeza. Ele não vai me frustrar\, diz o 
magistrado.Leia mais (05/31/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/colunas/monicabergamo/2021/05/ele-nao-vai-me-frustrar-diz-marco-aurelio-
sobre-demora-de-fux-para-colocar-suspeicao-de-sergio-moro-na-pauta.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-06-01 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 1º de junho
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta terça-feira (1º), marcada pela oposição contra a Copa América 
no Brasil, pelo discurso do presidente dos EUA, Joe Biden, sobre a democracia \
em perigo\ e pelas novas designações das variantes da COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021060117607031-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-1-de-junho/
 
Fonte: Xinhua
Título: Manipulação política dos EUA sobre a origem do coronavírus expõe o 
calcanhar de Aquiles: mídia
Descrição: Jornal chinês Global Times em editorial. O que Washington está 
fazendo dificilmente pode convencer as massas da comunidade científica, disse 
ele, acrescentando que as agências de inteligência dos EUA "têm uma longa 
história de fabricação de mentiras para fins políticos".
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-06/01/c_139981502.htm 

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-05-31 15:56:05
Título: Madeireiros peruanos multados nos EUA exportam madeira da Amazônia para 
América Latina
Descrição: Investigação transnacional revela que punições dos Estados Unidos a 
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