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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel há 60 anos: Todos os povos do mundo são irmãos!
Descrição: Dever de cada povo ser solidário com todos os povos oprimidos, 
colonizados, explorados ou agredidos, independentemente de onde se encontrem no 
mundo e da distância geográfica que os separa. Todos os povos do mundo são 
irmãos! Este é o programa e a essência do pensamento de nossa Revolução 
socialista, que repito hoje nesta jornada de triunfo, e de sucesso e esperança 
para a classe trabalhadora de nosso país.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/05/01/fidel-hace-60-anos-todos-
los-pueblos-del-mundo-son-hermanos/

Fonte: MST
Título: Centrais e movimentos populares se unem no 1º de maio, por Auxílio e 
Vacina
Descrição: O Ato Unitário inclui a defesa e o respeito à vida, o pagamento de 
auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia, a vacinação de toda 
população, fora Bolsonaro, entre outras pautas
Url : https://mst.org.br/2021/04/27/centrais-e-movimentos-populares-se-unem-no-
1o-de-maio-por-auxilio-e-vacina/

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-04-30
Título: Com Lula, 1º de Maio dá exemplo de unidade do movimento sindical ao país
e ao mundo
Descrição: Não há tarefa mais importante do que derrotar Bolsonaro e recolocar 
o Brasil no caminho da democracia, do crescimento, das liberdades. Essa é pauta 
unitária, que neste ano prioriza a defesa da vida.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/com-lula-1-de-maio-da-exemplo-de-unidade-
do-movimento-sindical-ao-pais-e-ao-mund-224a

Fonte: InterSindical
Título: 1º de Maio é dia para marcar a luta Internacional da classe trabalhadora
contra os patrões e seus governos. É dia de fortalecer a Luta em Defesa da Vida 
e dos Direitos.
Descrição: O ano era 1886, a cidade Chicago nos EUA, trabalhadores pararam as 
fábricas, ocuparam as ruas numa grande Greve Geral exigindo a redução da jornada
de trabalho que passava de 16 horas diárias. Vários Trabalhadores que estavam na
frente do movimento foram presos e assassinados, mas os patrões e seu governo 
não conseguiram frear a luta que se fortaleceu e garantiu a redução da jornada 
de trabalho.
Url : https://www.intersindical.org.br/2021/04/26/1o-de-maio-e-dia-para-marcar-
luta-internacional-da-classe-trabalhadora-contra-os-patroes-e-seus-governos/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-30 17:26:32
Título: Artigo | 1° de Maio contra o genocídio, a fome, o desemprego e a 
destruição nacional
Descrição: 19 milhões de irmãs e irmãos passam fome, enquanto Paulo Guedes 
achincalha trabalhadores e Bolsonaro compra o \centrão\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/30/artigo-1-de-maio-contra-o-
genocidio-a-fome-o-desemprego-e-a-destruicao-nacional

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-30 13:13:39
Título: Desemprego chega a 14,4% e atinge recorde de 14,4 milhões de pessoas, 
aponta IBGE
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Descrição: O número de desempregados no Brasil foi estimado em 14,4 milhões no 
trimestre encerrado em fevereiro, o maior contingente desde 2012, início da 
série histórica 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/desemprego-chega-a-144-e-atinge-
recorde-de-144-milhoes-de-pessoas-aponta-ibge/

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-04-30 16:51:00
Título: Variante do coronavírus do Brasil se espalha mais facilmente, dizem os 
pesquisadores
Descrição: A variante do coronavírus detectada pela primeira vez no Brasil se 
espalha muito mais facilmente do que outras versões, descobriram os 
pesquisadores. A variante P.1 pode ser 1,7 a 2,4 vezes mais transmissível do que
outras cepas, de acordo com o estudo publicado este mês na Science. Estar 
previamente infectado com outra cepa COVID-19 fornece 54% para ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/apr/30/brazil-coronavirus-
variant-spreads-more-easily-res/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-30 15:35:45
Título: Nove capitais brasileiras registraram mais mortes do que nascimentos em 
abril
Descrição: Cenário é consequência da pandemia, puxada por São Paulo, região 
Sudeste atinge marca pela primeira vez na história
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/30/nove-capitais-brasileiras-
registraram-mais-mortes-do-que-nascimentos-em-abril

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-30 14:31:07
Título: Juíza proíbe que governo federal faça campanha de \kit-covid\ e \
tratamento precoce\
Descrição: Além disso, influenciadores que foram pagos para fazer publicidade 
anticientífica precisam se retratar em 48 horas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/30/juiza-proibe-que-governo-
federal-faca-campanha-de-kit-covid-e-tratamento-precoce

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Eurodeputados criticam \necropolítica\ de Bolsonaro
Descrição: \Negacionismo\ e \irresponsabilidade\ são algumas das expressões 
usadas durante sessão no Parlamento Europeu para classificar gestão da pandemia 
do coronavírus pelo presidente brasileiro.
Url :https://www.dw.com/pt-br/eurodeputados-criticam-necropolítica-de-bolsonaro/
a-57387414?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-04-30
Título: OAB, CNJ e CDHM pedem investigações sobre relatos de tortura contra 
Rodrigo Pilha
Descrição: Rodrigo Pilha está preso desde 18 de março após se manifestar contra 
o presidente Jair Bolsonaro.
Url : https://www.cartacapital.com.br/justica/oab-cnj-e-cdhm-pedem-
investigacoes-sobre-relatos-de-tortura-contra-rodrigo-pilha/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-30 20:38:56
Título: Defesa aciona STJ por habeas corpus de militante preso por criticar 
Bolsonaro
Descrição: Rodrigo Pilha foi preso no dia 18 de março após estender uma faixa 
com os dizeres \Bolsonaro genocida\ em Brasília
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/30/defesa-aciona-stj-por-habeas-
corpus-de-militante-preso-por-criticar-bolsonaro

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-01 00:01:53
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Título: Lula exige investigação de tortura contra Rodrigo Pilha
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo Twitter, exigiu nesta
sexta (30/4) rigorosa investigação sobre a tortura sofrida pelo militante do PT 
Rodrigo Pilha. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/lula-exige-investigacao-de-tortura-
contra-rodrigo-pilha/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-30 13:40:13
Título: Após pedido da Funai, PF convoca Sônia Guajajara por criticar o governo 
federal 
Descrição: Em websérie, líder indígena denuncia violações cometidas pelo poder 
público contra os povos originários
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/30/apos-pedido-da-funai-pf-convoca-
sonia-guajajara-por-criticar-o-governo-federal

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-30 23:54:43
Título: Lula, Gleisi, Boulos e inúmeras lideranças políticas prestam apoio a 
Sonia Guajajara, intimada pela PF por criticar Bolsonaro
Descrição: \É o governo da mentira perseguindo e tentando intimidar aqueles que 
denunciam a verdade. Não vão conseguir\, disse Lula sobre a investigação contra 
a liderança indígena
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/lula-gleisi-boulos-e-inumeras-
liderancas-politicas-prestam-apoio-a-sonia-guajajara-intimada-pela-pf-por-
criticar-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-30 21:15:00
Título: Jovens realizam ação nacional cobrando posicionamento dos senadores da 
CPI da Covid
Descrição: Levante Popular da Juventude foi até oito dos 11 senadores da 
comissão na manhã desta sexta-feira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/30/jovens-realizam-acao-nacional-
cobrando-posicionamento-dos-senadores-da-cpi-da-covid

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-30 16:07:21
Título: Filhos de porteiros que estudaram graças a Fies e Prouni rebatem Guedes:
\Absurdo\
Descrição: Ministro da Economia chamou Fies de \desastre\ e disse que pessoas \
sem capacidade\ foram beneficiadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/30/filhos-de-porteiros-que-
estudaram-gracas-a-fies-e-prouni-rebatem-guedes-absurdo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-30 17:49:43
Título: Quem é o milionário, dono de mercado acusado de mandar matar jovens por 
furtar carne
Descrição: Teobaldo Costa foi candidato a prefeito e doou para a campanha de 25%
dos vereadores da cidade que queria governar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/30/quem-e-o-milionario-dono-de-
mercado-acusado-de-mandar-matar-jovens-por-furtar-carne

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-30 15:17:24
Título: No Rio, ação de solidariedade vende gás a preço justo para moradores de 
ocupações
Descrição: Iniciativa organizada pela Federação Única dos Petroleiros e Central 
de Movimentos Populares também distribuiu alimentos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/30/no-rio-acao-de-solidariedade-
vende-gas-a-preco-justo-para-moradores-de-ocupacoes

Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-04-30 22:19:53
Título: Confira as mesas de debates do “Africanidades: Um Ensino Antirracista”
Descrição: Evento educativo, que acontecerá de 10 a 19 de maio, trará figuras de
grande relevância do movimento negro para discutir a importância de uma formação
escolar que abranja a cultura afro-brasileira em nossa sociedade
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/confira-mesas-de-debates-do-
africanidades-um-ensino-antirracista/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-30 19:58:50
Título: \Bolsonaro usou Exército para humilhar famílias por um saco de verdura\,
diz Edinho
Descrição: Prefeito de Araraquara lamentou que presidente da República faça uso 
da pobreza para gerar um ato político
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/30/bolsonaro-usou-exercito-para-
humilhar-familias-por-um-saco-de-verdura-diz-edinho

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-30 13:01:47
Título: Dos cortes de Bolsonaro no programa Minha Casa Minha Vida, 40% são no 
Nordeste
Descrição: Outros 18% são no Norte. Essas regiões apresentam os piores índices 
de déficit habitacional do país
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dos-cortes-de-bolsonaro-no-programa-
minha-casa-minha-vida-40-sao-no-nordeste/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-30 18:04:11
Título: Wilson Witzel: relembre polêmicas do primero governador do RJ a sofrer 
impeachment 
Descrição: Na rápida carreira política de Witzel, em campanha e como governador,
declarações violentas e descabidas não faltaram
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/30/wilson-witzel-relembre-
polemicas-do-primero-governador-do-rj-a-sofrer-impeachment
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-30 15:37:32
Título: BdF recebe prefeito de Araraquara e Alexandre Padilha para debater 
combate à pandemia
Descrição: Além deles, médica e economista falam do lançamento do livro \Vacina 
para Todos Já\, do Instituto Lula
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/30/bdf-recebe-prefeito-de-
araraquara-e-alexandre-padilha-para-debater-combate-a-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-30 15:11:08
Título: Governo entrega exploração da Base de Alcântara para empresas dos EUA e 
Canadá
Descrição: FAB anunciou que quatro companhias estrangeiras serão responsáveis 
pela operação para lançamento de foguetes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/30/governo-entrega-exploracao-da-
base-de-alcantara-para-empresas-dos-eua-e-canada
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-30 13:27:37
Título: Artigo | O Brasil tem pressa! Cooperativismo solidário para a 
transformação social
Descrição: Cooperativismo solidário é estratégico na promoção de um 
desenvolvimento com sustentabilidade, equidade e justiça social
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/30/artigo-o-brasil-tem-pressa-
cooperativismo-solidario-para-a-transformacao-social

Fonte: Xinhua
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Título: ENTREVISTA: Brasil necesita intercambios con China para tener ciudades 
inteligentes, afirma especialista
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/01/c_139918089.htm 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-30 13:06:25
Título: Pesquisa estima que 2 milhões já contraíram covid no RS, o dobro no 
número oficial
Descrição: Infectados equivalem a 18,1% da população gaúcha, segundo 
levantamento da Universidade Federal de Pelotas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/30/pesquisa-estima-que-2-milhoes-
ja-contrairam-a-covid-no-rs-o-dobro-no-numero-oficial
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-30 13:02:54
Título: Artigo | 400 mil mortes: quantas vidas seriam salvas com uma renda 
emergencial digna?
Descrição: Pesquisa aponta que ampliação dos programas sociais adotados pelos 
países é fator determinante para diminuir letalidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/30/artigo-400-mil-mortes-quantas-
vidas-seriam-salvas-com-uma-renda-emergencial-digna
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-30 07:00:05
Título: Primeiro motorista a processar a Uber no Brasil: “O algoritmo é o novo 
capataz”
Descrição: Wagner Oliveira relatou batalha judicial em livro e lançou canal no 
Youtube para incentivar colegas a buscarem direitos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/30/primeiro-motorista-a-processar-
a-uber-no-brasil-o-algoritmo-e-o-novo-capataz
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-01 01:45:19
Título: Você é realmente livre para navegar na Internet? – Por Deivi Kuhn
Descrição: Peço que você reflita sobre os sites que acessou hoje. Você 
provavelmente realizou esse acesso a partir do filtro de uma das grandes 
empresas que não respeitam nossa privacidade
Url :https://revistaforum.com.br/debates/voce-e-realmente-livre-para-navegar-na-
internet-por-deivi-kuhn/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-01 00:48:15
Título: Ativistas protestam contra gigante do mercado financeiro em Londres: 
“Contribuem para a destruição da Amazônia”
Descrição: \A BlackRock tem investido fortemente em empresas que estão causando 
uma catástrofe climática na Amazônia\, disse um dos presentes no ato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ativistas-protestam-contra-gigante-do-
mercado-financeiro-em-londres-contribuem-para-a-destruicao-da-amazonia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-30 23:22:17
Título: Governo Bolsonaro e a fraude do orçamento 2021 – Por José Guimarães
Descrição: Enquanto nos debatemos sobre essa fraude orçamentária, governos no 
mundo todo falam em planos de infraestrutura de trilhões de dólares e políticas 
fiscais expansionistas para retirar suas economias do buraco
Url :https://revistaforum.com.br/debates/governo-bolsonaro-e-a-fraude-do-
orcamento-2021-por-jose-guimaraes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-30 23:15:44
Título: Deputado do PSL acusa Eduardo Bolsonaro de ameaçá-lo de morte, caso 
acabou na delegacia
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Descrição: \Ele disse que me mataria se tivesse uma faca\, disse Júnior Bozzella
em entrevista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputado-do-psl-acusa-eduardo-
bolsonaro-de-ameaca-lo-de-morte-caso-acabou-na-delegacia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-30 22:27:22
Título: Contramão de Bolsonaro: após lockdown, Araraquara registra queda de 62% 
nas mortes por Covid
Descrição: O prefeito Edinho Silva (PT) adotou inúmeras medidas que fizeram o 
número de óbitos despencar de 129 em março para 49 em abril
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/contramao-de-bolsonaro-apos-
lockdown-araraquara-registra-queda-de-62-nas-mortes-por-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-30 19:27:46
Título: Brasília, SP e outras cidades registram atos contra Bolsonaro e em 
homenagem aos mais de 400 mil mortos pela Covid
Descrição: Militantes de diferentes movimentos sociais ocuparam as ruas das 
capitais com faixas e bandeiras em protesto contra a política de Bolsonaro na 
pandemia, confira
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/brasilia-sp-e-rj-registram-atos-
contra-bolsonaro-e-em-homenagem-aos-mais-de-400-mil-mortos-pela-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-30 19:15:11
Título: Declarado suspeito no Brasil, Moro está nos EUA e tomou vacina da 
Pfizer, diz revista
Descrição: O ex-juiz, recentemente, sofreu uma espécie de “rebaixamento” em sua 
função no escritório Alvarez &#038, Marsal, onde foi anunciado como sócio-
diretor e agora é apenas um “consultor”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/declarado-suspeito-no-
brasil-moro-esta-nos-eua-e-tomou-vacina-da-pfizer-diz-revista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-30 15:04:30
Título: Comissão de Direitos Humanos da Câmara pede apuração imediata de 
denúncia de tortura contra Pilha na prisão
Descrição: Reportagem da Fórum revelou que militante foi espancado por agentes 
penais com chutes, pontapés e murros
Url :https://revistaforum.com.br/politica/comissao-de-direitos-humanos-da-
camara-pede-apuracao-imediata-de-denuncia-de-tortura-contra-pilha-na-prisao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-30 14:25:10
Título: Os desafios da esquerda e do PT, com Gleisi Hoffmann
Descrição: O Fórum Onze e Meia inicia série de entrevistas com presidentes de 
partidos progressistas. Nesta edição a convidada é Gleisi Hoffmann, presidenta 
do Partido dos Trabalhadores (PT) e deputada federal.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/os-desafios-da-esquerda-e-do-pt-com-
gleisi-hoffmann/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-30 13:07:48
Título: Assembleia Legislativa de São Paulo aprova auxílio emergencial de até R$
500
Descrição: O programa, que vai se chamar \Bolsa do Povo\ e que já havia sido 
apresentado pelo governador Doria, prevê investimento de até R$ 1 bilhão
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/assembleia-legislativa-de-sao-paulo-
aprova-auxilio-emergencial-de-ate-r-500/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-30 11:33:28
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Título: Para 57% dos brasileiros, Bolsonaro deve ser investigado por ações na 
pandemia, diz pesquisa
Descrição: De acordo com o PoderData, a porcentagem daqueles que acham que o 
governo não deve ser investigado reflete o número de pessoas que ainda apoiam o 
presidente
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/para-57-dos-brasileiros-bolsonaro-
deve-ser-investigado-por-acoes-na-pandemia-diz-pesquisa/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-30 11:00:59
Título: Exército de lobistas nos EUA tenta barrar genéricos de vacinas contra a 
covid-19
Descrição: Farmacêuticas mobilizaram mais de 100 lobistas para derrubar o pedido
de suspensão de patentes apresentado à OMC.The post Exército de lobistas nos EUA
tenta barrar genéricos de vacinas contra a covid-19 appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/30/lobistas-contra-genericos-vacinas-
covid-19/
 

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-01 01:32:06
Título: Os filhos de porteiros que chegaram à universidade têm um orgulho que o 
ministro Paulo Guedes ignora
Descrição: Jovens de baixa renda se beneficiaram de programas de inclusão 
recentes para estudar. O ministro da Economia, de elite abastada, também foi 
bolsista do CNPq. Seu comentário sobre o filho do seu porteiro feriu brasileiros
que têm no Prouni a única janela para mudar seu destino
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-30/os-filhos-de-porteiros-que-
chegaram-a-universidade-tem-um-orgulho-que-o-ministro-paulo-guedes-ignora.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-30 21:33:57
Título: Prazer senhor ministro, eu sou a filha do porteiro
Descrição: A filha do ‘paraíba’ se formou com o programa criticado pelo ministro
da Economia, Paulo Guedes, no país onde a crise da educação “não é uma crise, é 
um projeto”, como afirmou Darcy Ribeiro
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-30/prazer-senhor-ministro-eu-sou-
a-filha-do-porteiro.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-30 21:08:24
Título: Entre a Amazon e a pressão por mais tributo, como é difícil a vida das 
livrarias de rua no Brasil
Descrição: Emparedadas entre as práticas agressivas de gigantes como a 
multinacional americana e as ameaças tributárias de Paulo Guedes, o setor 
editorial e livreiro resiste apesar da pandemia
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-04-23/entre-a-amazon-e-a-pressao-
por-mais-tributo-como-e-dificil-a-vida-das-livrarias-de-rua-no-brasil.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-30 00:00:00
Título: Gestão Covas já fez duas reuniões com consulado de Cuba para tratar de 
importação de vacina para Covid
Descrição: O secretário de Saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, diz 
que a gestão Bruno Covas (PSDB) já fez duas reuniões com o consulado de Cuba no 
Brasil para tratar da possibilidade de importação da vacina Soberana 2, contra a
Covid-19.Leia mais (04/30/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/04/gestao-covas-ja-fez-duas-reunioes-com-consulado-de-
cuba-para-tratar-importacao-de-vacina-para-covid-19.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
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Data: 2021-04-30 00:00:00
Título: Moraes pede ao TSE e ao TCU que apurem repasses a empresas de disparo em
massa de mensagens
Descrição: O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news no
STF (Supremo Tribunal Federal), quer rastrear os pagamentos declarados por 
candidatos ou partidos políticos a empresas que atuam com o disparo em massa de 
mensagens nas redes sociais.Leia mais (04/30/2021 - 20h06)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/04/moraes-pede-ao-tse-e-ao-tcu-que-apurem-repasses-a-empresas-
de-disparo-em-massa-de-mensagens.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-04-30 00:00:00
Título: Nos EUA como na China, Estado tenta conter o poder do Big Tech
Descrição: Ao longo da semana, enquanto a cobertura geral saudava o retorno do 
Estado com Joe Biden, o Wall Street Journal publicava uma sequência de manchetes
na direção contrária, evidenciando a concentração de poder econômico nos 
EUA.Leia mais (04/30/2021 - 21h22)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/colunas/nelsondesa/2021/04/nos-eua-como-na-china-estado-tenta-conter-o-poder-
do-big-tech.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-04-30 00:00:00
Título: União Europeia acusa Apple de concorrência desleal na distribuição de 
música
Descrição: A União Europeia acusou a gigante da tecnologia Apple de distorcer a 
concorrência mediante \abuso de posição dominante\ na distribuição de música 
online, segundo nota da Comissão Europeia divulgada nesta sexta-feira (30).Leia 
mais (04/30/2021 - 13h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2021/04/uniao-europeia-acusa-apple-de-concorrencia-desleal-na-
distribuicao-de-musica.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-30 22:14:00
Título: Comissão discute combate a incêndios florestais na Amazônia
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/753334-comissao-discute-combate-a-
incendios-florestais-na-amazonia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-01 00:29:12
Título: John Kerry diz que alinhou metas climáticas do Brasil com Salles e 
Carlos França
Descrição: O enviado especial dos Estados Unidos para questões relacionadas ao 
clima, John Kerry, disse que conversou, nesta sexta-feira (30), com os ministros
brasileiros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Carlos França, das Relações 
Exteriores.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021050117439442-john-kerry-diz-que-
alinhou-metas-climaticas-do-brasil-com-salles-e-carlos-franca/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-30 14:25:11
Título: 'Política errada levou Brasil ao pior desempenho econômico entre 10 
maiores economias', diz analista
Descrição: Estudo feito pela Fundação Getulio Vargas (FGV) a partir de dados do 
Fundo Monetário Internacional (FMI) aponta que a economia brasileira terá o pior
desempenho econômico entre as dez maiores economias mundiais.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021043017436327-politica-errada-levou-
brasil-ao-pior-desempenho-economico-entre-10-maiores-economias-diz-analista/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-30 14:06:12
Título: Petrobras anuncia redução nos preços de diesel e gasolina
Descrição: A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (30) uma redução do preço 
médio do litro da gasolina e do diesel nas refinarias.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2021043017438043-petrobras-anuncia-
reducao-nos-precos-de-diesel-e-gasolina/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-30 12:38:09
Título: Kissinger adverte Estados Unidos e China sobre conflito máximo de 
inteligência artificial
Descrição: O ex-secretário de Estados dos EUA, Henry Kissinger, advertiu que a 
competição entre os EUA e a China não deve aumentar até chegar a um conflito 
máximo de alta tecnologia, apelando aos políticos para prevenirem a hegemonia 
chinesa ao mesmo tempo que mantêm a coexistência pacífica entre as duas nações.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021043017437309-kissinger-adverte-
estados-unidos-e-china-sobre-conflito-maximo-de-inteligencia-artificial/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-30 09:50:58
Título: Xi Jinping oferece ajuda à Índia: 'A China está disposta a fortalecer a 
cooperação'
Descrição: O presidente chinês, Xi Jinping, ofereceu ao primeiro-ministro 
indiano, Narendra Modi, ajuda para combater a pandemia do coronavírus, nesta 
sexta-feira (30).
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021043017435246-xi-jinping-
oferece-ajuda-a-india-a-china-esta-disposta-a-fortalecer-a-cooperacao/
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