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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-02 09:48:15
Título:  24 anos sem Paulo Freire, patrono da educação brasileira e referência 
internacional
Descrição: Filósofo e educador faleceu em 2 de maio de 1997, vítima de infarto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/02/24-anos-sem-paulo-freire-
patrono-da-educacao-brasileira-e-referencia-internacional
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-02 22:07:52
Título: Notícias ao vivo da Covid: Brasil chega a 407.639 óbitos na pandemia
Descrição: O Brasil chegou a 407.639 óbitos acumulados na pandemia de covid-19, 
informou neste domingo (2/5) o Conass (Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde). Nas últimas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/noticias-ao-vivo-da-covid-brasil-
chega-a-407-639-obitos-na-pandemia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-02 14:51:52
Título: Antes de sair, Pazuello deu ordem que culminou na falta de 2ª dose da 
vacina no país
Descrição: Ex-ministro de Bolsonaro determinou que estados e municípios não 
estocassem imunizantes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/02/antes-de-sair-pazuello-deu-
ordem-que-culminou-na-falta-de-2-dose-da-vacina-no-pais

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-03 08:31:42
Título: O exército de 5,9 milhões de desempregados de fora do índice oficial
Descrição: Piora da pandemia e ritmo lento de vacinação freiam expectativa de 
melhora da economia e levam uma multidão de brasileiros a desistir de procurar 
emprego. Os chamados 'desalentados' não são computados no recorde de 14,4 
milhões de desempregados.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56953732

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-02 19:30:14
Título: Corpo de ativista LGBT ligado ao MST é encontrado carbonizado no Paraná
Descrição: Lindolfo Kosmaski tinha 25 anos e foi candidato a vereador em 2020. 
Para o movimento, é crime de ódio
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/corpo-de-ativista-lgbt-ligado-ao-mst-e-
encontrado-carbonizado-no-parana/

Fonte: MST
Data: 2021-05-02
Título: Justiça por Lindolfo: O sangue LGBT também é sangue Sem Terra
Descrição: É com estrema indignação e exigindo justiça, que o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) denuncia o assassinato do jovem gay e 
camponês Lindolfo Kosmaski. Lindolfo foi morto neste último sábado, 1º de maio 
de 2021, na cidade de São João do Triunfo, no estado do Paraná, onde residia. 
Indícios apontam que foi um crime de ódio, provocados pela homofobia, pois os 
assassinos além de dispararem dois tiros contra o jovem LGBT, também 
carbonizaram seu corpo.
Url : https://mst.org.br/2021/05/02/nota-de-pesar-pelo-assassinato-de-lindolfo-
kosmaski/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-02 14:11:20
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Título: Após denúncia de tortura, defesa de Rodrigo Pilha apresenta pedido de 
proteção
Descrição: \Nós não estamos em ambiente de normalidade institucional. Esse 
alarme tem que tocar\, disse o advogado
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apos-denuncia-de-tortura-defesa-de-
rodrigo-pilha-apresenta-pedido-de-protecao/

Fonte: MST
Data: 2021-05-02
Título: No Dia do(a) Trabalhador(a), famílias Sem Terra ocupam fazenda da 
extinta EBDA.
Descrição: Nessa madrugada do dia 1 de Maio de 2021, mais de 100 famílias Sem 
Terra ocuparam a área abandonada e improdutiva do centro de treinamento da 
extinta Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola – EBDA, no município de 
Conceição de Almeida -BA. Adotando todos os cuidados e orientações científicas 
contra a Covid-19, as famílias ocuparam a área, ao tempo que denunciam o descaso
e desrespeito do Governo do Estado da Bahia ao abrir processo de leilão e 
privatização das áreas ocupadas pelas famílias Sem Terra desde 2013, e que até o
momento aguardam a ação de desapropriação para assentar os trabalhadores e 
trabalhadoras.
Url : https://mst.org.br/2021/05/02/no-dia-do-trabalhadora-familias-sem-terra-
ocupam-fazenda-da-extinta-ebda/

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-05-02
Título: Em todo o Brasil, 1° de Maio foi marcado por solidariedade e pelo 
#ForaBolsonaro
Descrição: De Norte a Sul, do Nordeste ao Centro-Oeste e passando pelo Sudeste 
do Brasil, a CUT, demais centrais sindicais e movimentos sociais se uniram neste
1° de Maio, Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora, para, além de 
levar as pautas urgentes da classe trabalhadora às ruas, praticar solidariedade,
distribuindo alimentos para famílias que ficaram sem emprego, sem renda e sem 
políticas públicas de apoio durante a pandemia do novo coronavírus.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/em-todo-o-brasil-1-de-maio-foi-marcado-
por-solidariedade-e-pelo-forabolsonaro-f689

Fonte: Terra Sem Males
Data: 2021-05-02
Título: MST inagura agrofloresta Papa Francisco, na fregiao de curitiba Parana. 
dia1 de maio
Descriçao: Cerca de 50 pessoas também participaram do mutirão para a construção 
da Agrofloresta Papa Francisco, no mesmo local, inaugurada nesta manhã. A maior 
parte do grupo integra o coletivo Marmitas da Terra e a Escola Latino Americana 
de Agroecologia, do Assentamento Contestado, da Lapa. Pelo menos 10.600 mudas de
legumes, verduras e temperos, além de 200 mudas de árvores frutíferas e nativas 
foram plantadas em uma área de 3 mil metros de áreas.
Url : http://www.terrasemmales.com.br/30-fotos-sobre-solidariedade-em-tempos-de-
pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-02 22:52:49
Título: Com roupas fazendo alusão à Ku Klux Klan, bolsonaristas pedem que “deus 
perdoe os torturadores”
Descrição: Para a Associação Cultural Pilão de Prata, o grupo \agiu 
violentamente de forma racista e criminosa\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/com-roupas-fazendo-alusao-a-ku-klux-
klan-bolsonaristas-pedem-que-deus-perdoe-os-torturadores/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-02 16:43:08
Título: Livro lançado nos EUA aponta misoginia em golpe contra Dilma Rousseff
Descrição: Autores dizem que impeachment foi tentativa de desempoderar a ex-
presidenta e enfraquecer outras mulheres que buscam espaço na política
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/livro-lancado-nos-eua-aponta-
misoginia-em-golpe-contra-dilma-rousseff/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-02 13:55:25
Título: Ameaças, estupros e prostituição: os impactos do garimpo ilegal para as 
mulheres
Descrição: Indígenas vivem dia a dia de aflição, angústia e medo gerados pela 
atividade ilegal, além de contaminação por mercúrio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/02/ameacas-estupros-e-prostituicao-
os-impactos-do-garimpo-ilegal-para-as-mulheres

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-02 16:52:17
Título: Sara Winter é condenada a indenizar a antropóloga Débora Diniz
Descrição: Ativista bolsonarista chamou a professora da UNB de “maior abortista 
do Brasil” nas redes sociais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/02/sara-winter-e-condenada-a-
indenizar-em-r-10-mil-a-antropologa-debora-diniz
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-02 16:40:09
Título: Pari-c: Projeto analisa impactos e respostas à Covid-19 nas comunidades 
indígenas
Descrição: O trabalho envolve pesquisadores indígenas e não indígenas em modelo 
de desenvolvimento inédito
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/02/pari-c-projeto-analisa-impactos-
e-respostas-a-covid-19-nas-comunidades-indigenas

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-02 14:06:49
Título: Lula e o PT respeitaram a democracia, diz Miriam Leitão
Descrição: Colunista da Globo afirma que não faz sentido algum comparar Lula com
o extremismo de Bolsonaro A jornalista Miriam Leitão, colunista do Globo, 
reconhece que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/lula-e-o-pt-respeitaram-a-
democracia-diz-miriam-leitao/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-02 15:16:58
Título: Papa endurece contra a corrupção no Vaticano e proíbe presentes acima de
40 euros
Descrição: Cardeais e gestores deverão comprovar que não investem em paraísos 
fiscais e que não são investigados por crimes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/02/papa-endurece-contra-a-
corrupcao-no-vaticano-e-proibe-presentes-acima-de-40-euros

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-02 11:51:40
Título: ARTIGO | Fraude na apropriação da Cedae
Descrição: \Ao desrespeitar decisão da ALERJ, governador e Poder Judiciário 
Fluminense, violam princípio da separação de poderes\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/02/artigo-fraude-na-apropriacao-da-
cedae
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-02 09:17:13
Título: Home office: modalidade não regulada aumenta a desigualdade entre os 
trabalhadores 
Descrição: Modalidade garante isolamento social, mas funcionários sofrem com 
falta de infraestrutura e maior carga de trabalho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/02/home-office-modalidade-nao-
regulada-aumenta-a-desigualdade-entre-os-trabalhadores
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-03 01:21:36
Título: Ratinho Junior coloca vidas em risco com volta às presenciais, alerta 
cientista
Descrição: APP-Sindicato convoca assembleia geral para dia 29 de maio Educadores
articulam greve geral contra retorno presencial Sindicato pede a demissão do 
secretário de Educação, Renato 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/ratinho-junior-coloca-vidas-em-
risco-com-volta-as-presenciais-alerta-cientista/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-02 21:31:47
Título: El Salvador enfrenta tentativa de autogolpe promovida por presidente e 
deputados aliados
Descrição: Argumentos usados por Nayib Bukele para destituir ministros do 
tribunal supremo são semelhantes aos usados por apoiadores de Jair Bolsonaro 
para atacar o STF
Url :https://revistaforum.com.br/global/el-salvador-enfrenta-tentativa-de-
autogolpe-promovida-por-presidente-e-deputados-aliados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-03 00:41:41
Título: Eduardo Bolsonaro exalta golpe do presidente de El Salvador contra o 
Supremo
Descrição: A declaração gerou alarme no ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia: \
Muito grave\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eduardo-bolsonaro-exalta-golpe-do-
presidente-de-el-salvador-contra-o-supremo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-02 23:39:20
Título: Paulo Guedes classifica CPI do Genocídio como “tribunal de guerra 
durante a guerra” e minimiza erros do governo
Descrição: \É claro que durante uma guerra há falhas\, disse o ministro ao ser 
questionado sobre a demora na vacinação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/paulo-guedes-classifica-cpi-do-
genocidio-como-tribunal-de-guerra-durante-a-guerra-e-minimiza-erros-do-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-02 22:03:49
Título: Guerra semiótica criptografada: o ‘apito de cachorro’ de Guedes – Por 
Wilson Ferreira
Descrição: Prática disseminada entre grupos da direita alternativa (alt-right) é
uma estratégia semiótica de apropriação de palavras, símbolos, expressões para 
ressignificá-los num contexto restrito para estabelecer reconhecimento.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/guerra-semiotica-criptografada-o-apito-de-
cachorro-de-guedes-por-wilson-ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-02 21:57:52
Título: Autor de ‘Milla’ protesta contra uso da música em ato bolsonarista: “Eu 
não autorizo”
Descrição: Netinho cantou a canção durante o ato e irritou Manno Goes: \débil 
mental\
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/autor-de-milla-protesta-contra-
uso-da-musica-em-ato-bolsonarista-eu-nao-autorizo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-02 20:56:54
Título: Bolsonaro diz que quer “arrancar o PCdoB do Maranhão”
Descrição: Secretário do governo Dino reagiu à declaração do presidente: \
respeita os maranhenses, genocida\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-quer-arrancar-o-
pcdob-do-maranhao/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-02 17:31:30
Título: Flávio Dino sobre “eu autorizo” em atos bolsonaristas: ‘Nada acontecerá.
No máximo bravatas no cercadinho’
Descrição: Com o chamado \Eu Autorizo Presidente\, apoiadores pediram 
intervenção de Bolsonaro contra decretos de governadores e prefeitos na pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-dino-sobre-eu-autorizo-em-atos-
bolsonaristas-nada-acontecera-no-maximo-bravatas-no-cercadinho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-02 20:11:04
Título: Na luta contra o câncer, Bruno Covas se licencia da Prefeitura de São 
Paulo, vice assume
Descrição: O prefeito recebeu alta hospitalar, mas segue sendo tratado em casa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/na-luta-contra-o-cancer-bruno-covas-
se-licencia-da-prefeitura-de-sao-paulo-vice-assume/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-02 18:24:45
Título: Franklin Martins deve comandar redes de Lula, diz colunista
Descrição: Segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, o ex-presidente busca 
um nome para propagandas na TV
Url :https://revistaforum.com.br/politica/franklin-martins-deve-comandar-redes-
de-lula-diz-colunista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-02 15:56:54
Título: Atos bolsonaristas no 1º de Maio devem aumentar mortes por Covid-19 em 
SP, diz chefe de comitê
Descrição: Apoiadores do presidente se aglomeraram na Avenida Paulista em defesa
da intervenção de Bolsonaro contra o STF. \Combinação extremamente perigosa\, 
avalia Paulo Menezes
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/atos-bolsonaristas-no-1o-de-
maio-devem-aumentar-mortes-por-covid-19-em-sp-diz-chefe-de-comite/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-02 15:27:26
Título: Por que mais e mais países estão recorrendo à vacina russa Sputnik V
Descrição: As vantagens da Sputnik: é uma das mais baratas, pode ser facilmente 
transportada e não apresentou efeitos colaterais graves
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/por-que-mais-e-mais-
paises-estao-recorrendo-a-vacina-russa-sputnik-v/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-02 13:23:27
Título: Governo Bolsonaro censura dados de servidores infectados por Covid-19
Descrição: Até o início de abril, o Palácio do Planalto havia registrado 460 
casos de coronavírus entre funcionários. Sob comando de Onyx Lorenzoni, 
Secretaria-Geral tem omitido informações
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governo-bolsonaro-censura-dados-de-
servidores-infectados-por-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-02 12:35:56
Título: Mourão leva 50 seguranças e cães farejadores à Band e provoca mal-estar 
na emissora
Descrição: Vistorias para a visita do vice-presidente tiveram início com dois 
dias de antecedência
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mourao-leva-50-segurancas-e-caes-
farejadores-a-band-e-provoca-mal-estar-na-emissora/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-02 11:51:57
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Título: Médico pede socorro ao ser detido por aglomeração em ato bolsonarista de
Fortaleza
Descrição: Ao todo, 17 manifestantes foram detidos na capital do Ceará por 
descumprir decreto sanitário na pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/medico-pede-socorro-ao-ser-detido-por-
aglomeracao-em-ato-bolsonarista-de-fortaleza/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-02 11:15:34
Título: Em dois meses, Bibo Nunes gastou R$ 190 mil de dinheiro público com 
placas e panfletos
Descrição: “Em mídia eu invisto. É um direito meu”, disse o deputado, que também
usou cota parlamentar para alugar BMW por R$ 58 mil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-dois-meses-bibo-nunes-gastou-r-190-
mil-de-dinheiro-publico-com-placas-e-panfletos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-02 10:27:27
Título: Comissão de Relações Exteriores da Câmara convoca presidente da Anvisa 
para explicar recusa à Sputnik
Descrição: Comissão já ouviu o embaixador da Rússia, que disse ter considerada \
estranha\ a decisão da agência brasileira sobre o imunizante
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/comissao-de-relacoes-
exteriores-da-camara-convoca-presidente-da-anvisa-para-explicar-recusa-a-
sputnik/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-02 00:12:25
Título: Colômbia é tomada por imensas manifestações após repressão deixar ao 
menos 8 mortos
Descrição: Governo de extrema-direita de Iván Duque promoveu massacres diante 
das mobilizações contra Reforma Tributária
Url :https://revistaforum.com.br/global/colombia-e-tomada-por-imensas-
manifestacoes-apos-repressao-deixar-ao-menos-8-mortos/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-02 11:00:52
Título: Zorra Total do governo na CPI da Covid: amadorismo ou certeza da 
impunidade?
Descrição: A cada dia, bolsonaristas protagonizam uma esquete cômica para tentar
atrasar os trabalhos da comissão que pode enfim denunciar os culpados do 
genocídio.The post Zorra Total do governo na CPI da Covid: amadorismo ou certeza
da impunidade? appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/05/02/zorra-total-governo-cpi-covid-
amadorismo-certeza-impunidade/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-03 04:30:38
Título: Estudo mostra que vacina contra a Covid-19 pode ter poupado 16 mil 
idosos
Descrição: RIO — Para um cultuador das liberdades, como se autointitula o 
contrarregra J Maia, de 79 anos, tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-
19 nutre a expectativa de que o mundo deixe para trás os aprisionamentos da 
pandemia. Residente do Retiro dos Artistas, ele reconhece na imunização uma 
saída, mas sabe que ainda não são tempos de “sair cantando glórias e aleluias”. 
É hora, diz ele, de cautela com uma dose de esperança. Mistura que também se 
reflete em números, como a projeção de que, só até o fim de março, 16 mil vidas 
possam ter sido salvas no país devido à vacina, possivelmente combinada com 
outros fatores, segundo análises do Impulso Gov — organização que reúne 
especialistas na coleta e na análise de dados de saúde.No país com mais de 400 
mil mortos pela Covid-19, o detalhamento do que ocorre em municípios como Rio e 
São Paulo também revela outros indícios de que uma virada é possível.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/estudo-mostra-que-vacina-contra-covid-19-pode-
ter-poupado-16-mil-idosos-24999685
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Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-03 05:00:11
Título: Nova mostra de esculturas do MAM, ‘Estado bruto’ reúne 125 peças de 
acervo, entre elas obras guardadas há mais de 20 anos
Descrição: Por mais de 20 anos, “Mó”, de Celeida Tostes, e “Reinodistante”, de 
Marcia X, estiveram guardadas na reserva técnica do Museu de ArteModerna, longe 
dos olhos do público. Isso muda na quinta-feira, quando as duasse juntam a 
outras 123 esculturas reunidas para a exposição “Estado bruto”,maior mostra 
dedicada ao formato já realizada na instituição, que reabre asportas após 
período de restrições impostas pela pandemia. 
Url :https://oglobo.globo.com/rioshow/nova-mostra-de-esculturas-do-mam-estado-
bruto-reune-125-pecas-de-acervo-entre-elas-obras-guardadas-ha-mais-de-20-anos-
24999532
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-02 19:33:30
Título: Covid-19: o que explica mais infecções e mortes entre os jovens no 
Brasil
Descrição: Especialistas apontam para 'rejuvenescimento' da pandemia no Brasil, 
média de idade para casos novos e óbitos caiu de janeiro para março, enquanto 
mortes aumentaram exponencialmente.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56931387
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-02 18:57:22
Título: Protestos massivos na Colômbia derrubam projeto impopular de reforma 
tributária no Congresso
Descrição: Duque retira principal projeto de seu Governo após quatro dias de 
manifestações de rua. No sábado o mandatário havia mobilizado o Exército para 
reprimir atos
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-05-02/protestos-massivos-na-
colombia-derrubam-projeto-impopular-de-reforma-tributaria-no-congresso.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-02 00:00:00
Título: Com desemprego em alta, concursos militares veem crescimento de 
inscrições
Descrição: A evolução no número de inscritos nos principais concursos do 
Exército mostra forte correlação com a alta do desemprego no Brasil.Leia mais 
(05/02/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/05/com-desemprego-em-alta-concursos-militares-veem-crescimento-
de-inscricoes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-02 00:00:00
Título: Jovens têm formação conservadora e buscam estabilidade na 'fábrica de 
oficiais' do Exército
Descrição: Pedro Amorim, 17, fala em estabilidade financeira e em servir à 
pátria.Leia mais (05/02/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/05/jovens-tem-formacao-conservadora-e-buscam-estabilidade-na-
fabrica-de-oficiais-do-exercito.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-02 15:43:30
Título: Presidente da Colômbia desiste de reforma tributária após protestos
Descrição: O presidente colombiano, Iván Duque, pediu ao Congresso neste domingo
(2) a retirada de um projeto de reforma tributária após diversos protestos em 
massa no país.
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Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021050217447785-presidente-da-
colombia-desiste-de-reforma-tributaria-apos-protestos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-02 10:11:32
Título: China cria maior base de dados de imagens de satélite do mundo para 
treinar IA (FOTO)
Descrição: A coleção de dados FAIR1M estará aberta à comunidade internacional e 
poderia ajudar a melhorar a inteligência artificial na identificação de objetos 
a partir do espaço.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021050217446125-china-cria-maior-
base-de-dados-de-imagens-de-satelite-do-mundo-para-treinar-ia-foto/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-02 09:54:20
Título: Veterano dos EUA: papel russo em explosões tchecas de 2014 parece 
invenção de Washington e Londres
Descrição: Seis anos após as explosões em Vrbetice, República Tcheca, as 
autoridades do país estão apontando o dedo a Moscou, apesar de tal nunca ter 
sido mencionado antes, aponta especialista.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021050217446266-veterano-dos-eua-papel-
russo-em-explosoes-tchecas-de-2014-parece-invencao-de-washington-e-londres/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-02 01:21:00
Título: Parlamento de El Salvador destitui juízes da Suprema Corte e oposição 
alerta: 'Golpe de Estado'
Descrição: A Assembleia Legislativa (Parlamento) de El Salvador aprovou a 
destituição dos magistrados titulares e suplentes do Supremo Tribunal de Justiça
neste sábado (1º).
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021050217445079-parlamento-de-el-
salvador-destitui-juizes-da-suprema-corte-e-oposicao-alerta-golpe-de-estado/
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