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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 20:06:29
Título: Guedes diz, sem saber que era gravado, que filho de seu porteiro zerou 
no vestibular e foi aprovado no Fies
Descrição: Frase foi dita na mesma reunião em que o ministro afirmou que a 
longevidade prejudica o estado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/guedes-diz-sem-saber-que-era-gravado-
que-filho-de-seu-porteiro-zerou-no-vestibular-e-foi-aprovado-no-fies/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-29 00:02:18
Título: 100 crianças baleadas em cinco anos de guerra contra a infância no Rio 
de Janeiro
Descrição: Um terço das vítimas foi atingida durante ação ou operação policial e
seis em cada 10 crianças foram atingidas na capital.
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-29/100-criancas-baleadas-em-cinco-
anos-de-guerra-contra-a-infancia-no-rio-de-janeiro.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 21:09:14
Título: Pilha foi espancado e torturado na prisão
Descrição: A recepção de Pilha foi realizada com crueldade. Ele recebeu chutes, 
pontapés e murros enquanto ficava no chão sentado com as mãos na cabeça. 
Enquanto Pilha estava praticamente desmaiado, o agente que o agredia e falava de
Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/exclusivo-pilha-foi-espancado-e-
torturado-na-prisao/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-29 20:49:35
Título: Campanha \Fora Bolsonaro\ lamenta as 400 mil mortes e convoca plenária 
para dia 11
Descrição: Declaração divulgada nesta quinta (29) denuncia negligência do atual 
governo e lista demandas populares na pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/29/campanha-fora-bolsonaro-lamenta-
as-400-mil-mortes-e-convoca-plenaria-para-dia-11

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-29 12:33:42
Título: Revista Nature relata calvário de cientistas brasileiros sob um governo 
negacionista
Descrição: Publicação britânica relembra posturas anticientíficas da gestão 
Bolsonaro e expõe o desamparo de pesquisadores do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/29/revista-nature-relata-calvario-
de-cientistas-brasileiros-sob-um-governo-negacionista

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 12:33:02
Título: Parlamento Europeu acusa Bolsonaro de “gestão criminosa” na pandemia e 
cobra investigação
Descrição: Em resolução aprovada por maioria, eurodeputados pedem que 
autoridades que promovem desinformação sejam processadas e levadas à Justiça
Url :https://revistaforum.com.br/global/parlamento-europeu-acusa-bolsonaro-de-
gestao-criminosa-na-pandemia-e-cobra-investigacao/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-29 20:07:31
Título: 'Pandemia no Brasil foi diferente do resto do mundo', diz diretora de 
Médicos Sem Fronteiras
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Descrição: Com o país à beira das 400 mil mortes, diretora da ONG avalia o 
enfrentamento da covid-19 e critica a falta de políticas públicas centralizadas 
e uniformes.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56937229

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 18:53:00
Título: A mulher nas constituições brasileiras – Artigo
Descrição: Apesar dos avanços, muitas pautas ainda merecem atenção, como a 
persistência dos salários inferiores, a proibição do aborto e os alarmantes 
casos de violência contra a mulher, como feminicídio, estupros e abusos
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-mulher-nas-constituicoes-brasileiras-
artigo/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-29 00:00:00
Título: Instituto Marielle Franco realizará audiências sobre direitos políticos 
de mulheres negras
Descrição: O Instituto Marielle Franco vai promover duas audiências públicas com
o objetivo de debater direitos políticos de parlamentares negras e cobrar por 
medidas de proteção a elas. A primeira ocorre na segunda (3), em conjunto com o 
mandato da deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ), que recebeu ameaças de morte de 
milicianos e grupos de ódio.Leia mais (04/29/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/04/instituto-marielle-franco-realizara-
audiencias-sobre-direitos-politicos-de-mulheres-negras.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-29 15:32:55
Título: Famílias assentadas do RS doarão mais de 55 toneladas de alimentos no 1º
de maio

Descrição: MST vai distribuir os produtos para famílias em vulnerabilidade das 
periferias de Porto Alegre, Pelotas e Cruz Alta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/29/familias-assentadas-do-rs-
doarao-mais-de-55-toneladas-de-alimentos-no-1-de-maio 

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-30 00:50:08
Título: Todos os credos contra a fome na pandemia
Descrição: “Perdi as contas de quantas vezes não tinha nada pra comer”, diz moça
que busca marmitas na Cozinha Solidária, onde voluntários de várias religiões 
distribuem almoços na Brasilândia (SP). Projeto do MTST combate carestia em um 
país com 19 milhões de brasileiros sem nada na mesa
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-30/todos-os-credos-contra-a-fome-
na-pandemia.html
 
Fonte: Brasil 247
Data: 2021-04-30
Título: Exclusivo: o dia em que Moro ouviu de procuradora dos EUA a orientação 
para fazer o povo brasileiro "detestar o rei"
Descrição: Alta funcionária do Departamento de Justiça, Karine Moreno-Taxman 
organizou evento em que o juiz brasileiro foi treinado e realizou na Fiesp 
conferência pedida por ele e Fausto De Sanctis, relata Joaquim de Carvalho.
Url : https://www.brasil247.com/blog/exclusivo-o-dia-em-que-moro-ouviu-da-
procuradora-dos-eua-a-orientacao-para-fazer-o-povo-brasileiro-detestar-o-rei

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-29 21:56:24
Título: Edinho Silva enfrenta Bolsonaro: \Não existe contradição entre vida e 
economia\
Descrição: Prefeito de Araraquara foi criticado pelo presidente, que postou 
vídeo nas redes sobre distribuição de alimentos
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/29/edinho-silva-enfrenta-bolsonaro-
nao-existe-contradicao-entre-vida-e-economia

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 23:24:25
Título: Bolsonaro ameaça acabar com escolas de Sem Terrinhas em live
Descrição: O MST possui 2 mil escolas que já atenderam mais de 200 mil crianças 
e adolescentes, além de 50 mil adultos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-ameaca-acabar-com-escolas-
de-sem-terrinhas-em-live/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 14:18:46
Título: Facebook e Instagram marcam vídeo compartilhado por Bolsonaro com 
ataques à imprensa como “informação falsa”
Descrição: Publicação faz comparação errada entre títulos de reportagens 
veiculadas no Brasil e no exterior
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/facebook-e-instagram-marcam-
video-compartilhado-por-bolsonaro-com-ataques-a-imprensa-como-informacao-falsa/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 22:28:42
Título: Desembargador atende empresa e deixa povo Pataxó sem água e energia 
elétrica na Bahia
Descrição: Decisão impede \obras de infraestrutura ou implantação de serviços 
básicos de qualquer natureza na região\, indígenas estão em estado de emergência
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/desembargador-atende-empresa-e-deixa-
povo-pataxo-sem-agua-e-energia-eletrica-na-bahia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-29 21:50:57
Título: Justiça do Rio de Janeiro mantém decreto que suspendeu leilão da Cedae
Descrição: Impedir Legislativo fluminense de discutir normas de regramento 
social é ferir democracia, disse presidente do TJ-RJ
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/29/justica-do-rio-de-janeiro-
mantem-decreto-que-suspendeu-leilao-da-cedae
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-29 21:07:20
Título: Deputado propõe alterar lei para permitir mineração no Lago de Tucuruí 
(PA)
Descrição: Após a audiência realizada nesta quinta (29), será apresentado 
parecer técnico pedindo que projeto normativ seja vetado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/29/deputado-propoe-alterar-lei-
para-permitir-mineracao-no-lago-de-tucurui-pa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-29 20:30:22
Título: Em live de Bolsonaro, chefe da Funai diz querer legalizar garimpo em 
área indígena
Descrição: \Índio\ defensor do agronegócio participou da transmissão e disse 
querer usar semente transgênica em sua lavoura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/29/em-live-de-bolsonaro-chefe-da-
funai-diz-querer-legalizar-garimpo-em-area-indigena

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-29 18:39:00
Título: Procuradoria diz que compra de vacinas pela iniciativa privada é 
inconstitucional
Descrição: Para PFDC, compra de doses  sem doação ao SUS \ofende os princípios 
constitucionais e agrava desigualdades\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/29/procuradoria-diz-que-compra-de-
vacinas-pela-iniciativa-privada-e-inconstitucional
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-29 18:12:21
Título: Saiba quem são os senadores da \tropa de choque\ de Bolsonaro na CPI da 
Covid
Descrição: Governistas se alongaram em pautas já debatidas e tentaram atrasar os
trabalhos com questões de ordem e requerimentos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/29/saiba-quem-sao-os-senadores-da-
tropa-de-choque-de-bolsonaro-na-cpi-da-covid

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brasil condena ataque a embaixada de Cuba nos Estados Unidos
Descrição:30 de abril de 2021, 0:34 Brasília, 30 de abril (Prensa Latina) Grupo 
Parlamentar de Amizade Brasil-Cuba rejeitou o atentado e o silêncio dos Estados 
Unidos, no aniversário de um ano do atentado com arma de fogo perpetrado contra 
a embaixada do Caribe ilha em Washington.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445925&SEO=repudian-en-
brasil-ataque-a-embajada-de-cuba-en-eeuu
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-29 16:57:04
Título: Lewandowski nega pedido de bolsonaristas e mantém Renan Calheiros na CPI
da Covid
Descrição: Pedido tinha sido protocolado pelos senadores Jorginho Mello, Marcos 
Rogério e Eduardo Girão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/29/lewandowski-nega-pedido-de-
senadores-governistas-para-tirar-calheiros-da-cpi-da-covid

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-29 10:58:52
Título: Como a Uber manipula jurisprudência para evitar reconhecimento de 
vínculo de emprego
Descrição: Em decisão unânime, TRT da 15ª Região deu ganho de causa a motorista 
e descreveu estratégia da empresa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/29/como-a-uber-manipula-
jurisprudencia-para-evitar-reconhecimento-de-vinculo-de-emprego
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-29 16:30:58
Título: Governo do Rio de Janeiro desrespeita decisão da Alerj e mantém leilão 
da Cedae
Descrição: Deputado André Ceciliano (PT) alertou governador Cláudio Castro (PSC)
para consequências de conflito entre poderes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/29/governo-do-rio-de-janeiro-
desrespeita-decisao-da-alerj-e-mantem-leilao-da-cedae
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-29 15:32:55
Título: Famílias assentadas do RS doarão mais de 55 toneladas de alimentos no 1º
de maio
Descrição: MST vai distribuir os produtos para famílias em vulnerabilidade das 
periferias de Porto Alegre, Pelotas e Cruz Alta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/29/familias-assentadas-do-rs-
doarao-mais-de-55-toneladas-de-alimentos-no-1-de-maio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-29 12:56:34
Título: Últimas da vacina: ButanVac começa a ser produzida. Doses da Pfizer 
chegam ao Brasil
Descrição: Governador João Doria afirmou que pretende produzir 18 milhões de 
doses da ButanVac até metade de junho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/29/ultimas-da-vacina-butanvac-
comeca-a-ser-produzida-doses-da-pfizer-chegam-ao-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-04-29 12:02:55
Título: Estados Unidos registram mais de um tiroteio por dia em 2021, aponta 
relatório
Descrição: Ataques aumentam enquanto o presidente Joe Biden pressiona o 
Congresso por reforma em lei sobre posse de armas de fogo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/29/estados-unidos-registram-mais-
de-um-tiroteio-por-dia-em-2021-aponta-relatorio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-29 09:29:11
Título: CPI da Covid aprova convocação de Mandetta, Teich, Pazuello e Queiroga
Descrição: Antônio Barros Torres, presidente da Anvisa, também será ouvido, 
sessão é marcada por tentativas de protelação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/29/ao-vivo-cpi-da-covid-se-reune-
para-votar-convocacao-de-atual-e-ex-ministros-da-saude
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-29 08:08:20
Título: Artigo | Pelo fim da política de paridade com os preços de importação de
combustíveis
Descrição: Brasil adota flutuações do preço internacional do petróleo como fator
de reajuste dos combustíveis e paga por isso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/29/artigo-pelo-fim-da-politica-de-
paridade-com-os-precos-de-importacao-de-combustiveis
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-29 07:00:05
Título: Uma semana após discurso, veja principais ações de Bolsonaro contra o 
meio ambiente
Descrição: Segundo especialistas, o projeto a ser apresentado no Senado é uma 
versão piorada da antiga MP da Grilagem
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/29/uma-semana-apos-discurso-veja-
principais-acoes-de-bolsonaro-contra-o-meio-ambiente

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 22:50:59
Título: “Levante Feminista contra Feminicídios” é lançado no Rio de Janeiro
Descrição: Objetivando denunciar a omissão do Estado e exigir a proteção da vida
das mulheres brasileiras, nasce o “Levante Feminista contra Feminicídios”, uma 
frente nacional suprapartidária, com mais de 500 movimentos feministas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/levante-feminista-contra-feminicidios-
e-lancado-no-rio-de-janeiro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-29 23:10:49
Título: Paulo Guedes é um sujeito “asqueroso”, diz Gleisi Hoffmann
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), disse 
nesta quinta-feira (29/4) que o ministro da Economia, Paulo Guedes, é um sujeito
asqueroso. Guedes 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/paulo-guedes-e-um-sujeito-
asqueroso-diz-gleisi-hoffmann/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-29 21:53:36
Título: Paulo Guedes agride pobres ao dizer que “Fies bancou até filho de 
porteiro” que zerou em vestibular
Descrição: Ministro Paulo Guedes está pendido para sair do Ministério da 
Economia. Só pode O ministro da Economia, Paulo Guedes, está pedindo para deixar
o cargo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/paulo-guedes-agride-pobres-ao-
dizer-que-fies-bancou-ate-filho-de-porteiro-que-zerou-em-vestibular/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-29 14:33:54
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Título: Partidos acionam STF contra MP que autoriza Bolsonaro a criar cargos 
comissionados
Descrição: Quatro partidos políticos acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF) 
contra dispositivos da Medida Provisória (MP) 1.0422021 que autorizam o 
presidente da República a dispor, por 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/partidos-acionam-stf-contra-mp-que-
autoriza-bolsonaro-a-criar-cargos-comissionados/
 
Data: 2021-04-29 01:00:19
Título: O perfil de quem apoia Bolsonaro: homem, coroa, sulista, rico, 
escolaridade baixa
Descrição: Segundo pesquisa do DataPoder, divulgada nesta quarta (28/4), o 
perfil do apoiador do presidente Jair Bolsonaro é este: homem, coroa (entre 45 e
59 anos), 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/o-perfil-de-quem-apoia-bolsonaro-
homem-coroa-sulista-rico-escolaridade-baixa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-30 02:10:20
Título: Deputado envia ofício à TV Cultura em que cobra providências sobre 
ataques de Mainardi ao advogado Kakay
Descrição: \Tal postura é um contraste à TV Cultura que historicamente 
consolidou uma imagem democrática, pela pluralidade de ideias e programas 
educativos\, afirma Emidio de Souza
Url :https://revistaforum.com.br/midia/deputado-envia-oficio-a-tv-cultura-em-
que-cobra-providencias-sobre-ataques-de-mainardi-ao-advogado-kakay/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-30 01:37:44
Título: Senado aprova possibilidade de quebra de patentes de vacinas e remédios 
contra Covid
Descrição: Pelo projeto, de autoria de Paulo Paim (PT), o Poder Executivo pode 
solicitar a licenças compulsórias em situações de emergência
Url :https://revistaforum.com.br/politica/senado-aprova-possibilidade-de-quebra-
de-patentes-de-vacinas-e-remedios-contra-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 23:43:48
Título: Loja da Havan em Osasco (SP) é inaugurada com faixa de “Bolsonaro 
genocida”
Descrição: No interior da loja, bolsonaristas se aglomeravam, a maioria sem 
máscara, com Luciano Hang, na parte de fora, militantes protestavam contra 
Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/loja-da-havan-em-osasco-sp-e-inaugurada-
com-faixa-de-bolsonaro-genocida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 23:25:04
Título: Deyvid Bacelar e Erika Suruagy, sindicalistas perseguidos pela política 
de Bolsonaro
Descrição: Nas vésperas do Primeiro de Maio o fórum sindical discute os ataques 
à liberdade sindical. Sem liberdade sindical e sem liberdade de expressão, 
direitos garantidos na Constituição, não há Democracia. Por isso, o Fórum 
Sindical desta quinta-feira entrevista o coordenador-geral da FUP, Deyvid 
Bacelar, que foi severamente punido com 29 dias de suspensão e pode [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/deyvid-bacelar-e-erika-suruagy-
sindicalistas-perseguidos-pela-politica-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 23:06:01
Título: CPI do Genocídio – Por Alexandre Padilha
Descrição: A postura omissa do governo Bolsonaro na condução da pandemia da 
Covid-19 e a destruição de políticas, estruturas e recursos públicos na área da 
Saúde levou o povo brasileiro ao corredor da morte
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Url :https://revistaforum.com.br/rede/cpi-do-genocidio-por-alexandre-padilha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 22:53:58
Título: Lula sobre a marca de 400 mil mortos: “Bolsonaro tratou o vírus como 
aliado e precisa pagar”
Descrição: Ex-presidente responsabilizou Bolsonaro pelo \genocídio\ e prestou 
solidariedade às famílias de vítimas da Covid: \A vida vai vencer a morte\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/lula-sobre-a-marca-de-400-
mil-mortos-bolsonaro-tratou-o-virus-como-aliado-e-precisa-pagar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 22:21:56
Título: Consumo de carne bovina no Brasil registra queda em 2021
Url :https://www.portalveg.com.br/noticias/mercado/consumo-de-carne-bovina-no-
brasil-registra-queda-em-2021/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 22:06:26
Título: Por que a Sputnik V foi rejeitada pela Anvisa de Bolsonaro? – Por 
Dilermando Fazito
Descrição: A Anvisa não exigiu a realização de inspeções nas instalações dos 
fabricantes da Pfizer, Moderna ou dos fabricantes da AstraZeneca, enquanto 
submeteu os fabricantes russos e chineses a tal exigência
Url :https://revistaforum.com.br/debates/por-que-a-sputnik-v-foi-rejeitada-pela-
anvisa-de-bolsonaro-por-dilermando-fazito/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 21:43:58
Título: Fala absurda de Guedes cria incidente com a China, Mercosul em conflito 
outra vez
Descrição: Nas Notas Internacionais: Declaração descabida do ministro da 
Economia de Bolsonaro joga mais combustível no incêndio com a China, enquanto 
Uruguai e Argentina voltam a trocar farpas na reunião do bloco sul-americano
Url :https://revistaforum.com.br/rede/fala-absurda-guedes-cria-incidente-com-a-
china-mercosul-em-conflito-outra-vez/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 21:22:02
Título: PDT entra com ação no STF para suspender programa de Bolsonaro que 
permite corte de salários e jornada de trabalho
Descrição: Presidente assinou medida provisória para retomar o programa lançado 
em 2020, PDT argumenta que trata-se de \um golpe contra os direitos da classe 
trabalhadora\
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/pdt-entra-com-acao-no-stf-para-
suspender-programa-de-bolsonaro-que-permite-corte-de-salarios-e-jornada-de-
trabalho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 20:51:57
Título: Sputnik “celebra” coletiva da Anvisa: “Que bom que está começando a 
esclarecer a confusão”
Descrição: A agência apresentou trechos de conversas e acabou agradando os 
russos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/sputnik-celebra-coletiva-da-
anvisa-que-bom-que-esta-comecando-a-esclarecer-a-confusao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 20:17:55
Título: Deputado do PT articula criação de associação para prestar apoio e 
buscar reparação de danos às vítimas da Covid
Descrição: Associação Nacional em Apoio e Defesa dos Direitos das Vítimas da 
Covid-19 será criada nesta sexta-feira (29),  \É preciso apurar 
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responsabilidades dos gestores públicos negligentes e buscar a reparação das 
vítimas\, diz Pedro Uczai (PT-SC)
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/deputado-do-pt-articula-
criacao-de-associacao-para-prestar-apoio-e-buscar-reparacao-de-danos-as-vitimas-
da-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 20:07:05
Título: Anvisa convoca coletiva para rebater acusações sobre rejeição da Sputnik
V e exibe vídeo de conversa com russos
Descrição: Os representantes da vacina russa acusam a agência de difundir 
informações falsas contra o imunizante
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/anvisa-convoca-coletiva-
para-rebater-acusacoes-sobre-rejeicao-da-sputnik-v-e-exibe-video-de-conversa-
com-russos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 17:53:20
Título: “Bolsonaro ajuda o vírus a matar”, diz deputada espanhola no Parlamento 
Europeu
Descrição: A declaração foi feita durante encontro onde os eurodeputados 
discutiram medidas para barrar o avanço da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-ajuda-o-virus-a-matar-diz-
deputada-espanhola-no-parlamento-europeu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 17:51:25
Título: Mudança no Google pode prejudicar pequenas e médias empresas – Por João 
Cassino
Descrição: Apesar de divulgadas as diretrizes gerais de funcionamento, como o 
algoritmo de fato opera ainda continua um mistério
Url :https://revistaforum.com.br/debates/mudanca-google-pode-prejudicar-
pequenas-e-medias-empresas-por-joao-cassino/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 16:40:30
Título: Técnicos da Anvisa têm que ir para CPI por impedir Sputink-V, diz 
infectologista Marcos Caseiro
Descrição: O médico ainda afirmou que os técnicos da agência brasileira “só 
sabem carimbar” e deveriam ir para o Nobel, pois descobriram algo que ninguém 
viu
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/tecnicos-da-anvisa-tem-que-ir-para-
cpi-por-impedir-sputink-v-diz-infectologista-marcos-caseiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 16:33:39
Título: Política genocida de Bolsonaro já matou mais de 400 mil brasileiros de 
Covid-19
Descrição: Marca foi superada nesta quinta-feira (29), 36 dias após o Brasil 
passar os 300 mil óbitos pela doença, o que mostra um avanço vertiginoso da 
Covid-19 no país
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/politica-genocida-de-
bolsonaro-ja-matou-mais-de-400-mil-brasileiros-de-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 16:05:40
Título: Carmen Lúcia aponta “gravidade incontestável” em crimes de Salles e 
envia denúncias à PGR
Descrição: Notícias-crime foram apresentadas pelo delegado da PF Alexandre 
Saraiva e PDT. Ministro é acusado de atrapalhar investigação sobre apreensão de 
madeira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/carmen-lucia-aponta-gravidade-
incontestavel-em-crimes-de-salles-e-envia-denuncias-a-pgr/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 15:55:10
Título: PM denuncia tenente-coronel por assédio sexual, ouvidor considera 
conduta “ultrajante e inaceitável”
Descrição: Jéssica juntou às provas frases que Cássio Novaes enviou a ela pelo 
WhattsApp: “Gostosa, vem com um sapato alto e uma camisola curtinha e calcinha 
amarela clara enterrada na Bunda tipo fio dental”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pm-denuncia-tenente-coronel-por-assedio-
sexual-ouvidor-considera-conduta-ultrajante-e-inaceitavel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 13:56:42
Título: Sputnik diz que diretor de medicamentos da Anvisa admitiu erro e que 
agência não testou a vacina
Descrição: A informação foi publicada nas redes oficiais da vacina russa, a 
agência brasileira recusou a liberação do imunizante russo por polêmica que 
envolve o adenovírus replicado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sputnik-diz-que-diretor-de-
medicamentos-da-anvisa-admitiu-erro-e-que-agencia-nao-testou-a-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 13:45:04
Título: Haddad: “TVCultura de SP virou o gabinete do ódio do Doria”
Descrição: No programa Manhattan Connection, Diogo Mainardi atacou o 
entrevistado, o advogado Kakay, que é crítico à Lava Jato. Sem argumentos, o 
apresentador mandou o jurista \tomar no c*\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/haddad-tvcultura-de-sp-virou-o-gabinete-
do-odio-do-doria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 12:38:01
Título: Governo Bolsonaro é reprovado por 57% dos brasileiros, diz PoderData
Descrição: Curiosamente, entre os que receberam Auxílio Emergencial em 2020 a 
reprovação ao governo é um pouco mais alta: 58%
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governo-bolsonaro-e-reprovado-por-57-
dos-brasileiros-diz-poderdata/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-29 22:35:32
Título: VÍDEO: Cartas a quem não pude salvar – profissionais de saúde narram 
suas perdas mais dolorosas para a covid-19
Descrição: Médicos, técnica de enfermagem e fisioterapeuta escrevem o que 
gostariam de dizer aos seus pacientes mortos mais marcantes na pandemia.The post
VÍDEO: Cartas a quem não pude salvar – profissionais de saúde narram suas perdas
mais dolorosas para a covid-19 appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/29/video-cartas-a-quem-nao-pude-salvar-
covid-19/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-04-29 03:00:00
Título: A produção de sentido na infosfera caótica. Desafios para a cultura e a 
democracia. Entrevista especial com Felix Stalder
Descrição:  A cultura digital na qual estamos  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/608768-a-producao-de-sentido-na-infosfera-
caotica-desafios-para-a-cultura-e-a-democracia-entrevista-especial-com-felix-
stalder
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-30 06:00:46
Título: Fracassa tentativa de acordo entre presidente da OAB e advogada de 
Flávio Bolsonaro
Descrição: Fracassou uma tentativa de acordo entre a advogada de Flávio 
Bolsonaro, Luciana Pires, e Felipe Santa Cruz, o presidente da OAB, no processo 
que ela move contra ele por ter sido chamada de “advogada de porta de cadeia”.Um
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amigo em comum entre Santa Cruz e o advogado de Pires no processo, Fernando 
Orotavo, tentou costurar um acordo.Pires inicialmente pediu R$ 100 mil de 
indenização e exigiu uma retratação. Santa Cruz recusou o valor, e a coisa 
acabou desandando.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/fracassa-tentativa-de-acordo-entre-
presidente-da-oab-advogada-de-flavio-bolsonaro-24995360
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-29 23:09:22
Título: 30% das cidades brasileiras ficaram sem vacina para 2ª dose nesta 
semana, aponta pesquisa
Descrição: Levantamento da Confederação Nacional de Municípios aponta ainda que 
quase um quarto das cidades consultadas não tinham imunizantes para aplicar a 
primeira dose.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-56938240
 

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-29 23:32:18
Título: CPI no Senado pressiona Bolsonaro pela primeira vez na pandemia, que 
escala com 400.000 mortos e escassez de vacinas
Descrição: Comissão prepara artilharia contra o presidente, que sofre derrota 
judicial na tentativa de atravancar as investigações
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-29/cpi-no-senado-pressiona-
bolsonaro-pela-primeira-vez-na-pandemia-que-escala-com-400000-mortos-e-escassez-
de-vacinas.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-30 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 30 de abril 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as principais notícias desta 
sexta-feira (30), marcada pela convocação dos ministros da Saúde de Bolsonaro à 
CPI da COVID, pelo crescimento da economia dos EUA no primeiro trimestre e novo 
adiamento das eleições palestinas.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021043017433202-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-30-de-abril-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-29 23:14:58
Título: Senado no Brasil aprova quebra patentes de vacinas contra a COVID-19
Descrição: Na contramão das recentes posições adotadas pelo governo federal, o 
Senado aprovou nesta quinta-feira (29) a quebra patentes de vacinas contra a 
COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021042917431595-senado-no-brasil-aprova-
quebra-patentes-de-vacinas-contra-a-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-29 11:14:06
Título: Brasil: 'inflação do aluguel' desacelera em abril, mas acumula alta de 
32% em 12 meses
Descrição: O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), conhecido como \inflação 
do aluguel\, fechou em alta de 1,51% em abril, após subir 2,94% em março, 
informou nesta quinta-feira (29) a Fundação Getulio Vargas.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021042917428204-brasil-inflacao-do-
aluguel-desacelera-em-abril-mas-acumula-alta-de-32-em-12-meses/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-29 01:20:24
Título: Em discurso, Biden chama supremacismo branco de 'maior ameaça interna 
aos EUA'
Descrição: Na quarta-feira (28), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, 
discursou diante do Congresso norte-americano sobre os primeiros 100 dias de sua
gestão.
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Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021042917424775-em-discurso-biden-
chama-supremacismo-branco-de-maior-ameaca-interna-aos-eua/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-29 18:40:37
Título: Palestina: eleições marcadas para maio podem ser adiadas
Descrição: Primeiras eleições gerais em 15 anos devem ser afetadas por 
impedimento de acesso às urnas por parte de Israel
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/29/palestina-eleicoes-marcadas-
para-maio-podem-ser-adiadas
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