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Fonte: MST
Data: 2021-05-30
Título: Atos pelo “Fora Bolsonaro” chegaram a mais de 200 cidades e 14 países
Descrição: Centenas de milhares foram às ruas, de máscaras, no maior protesto contra o 
governo durante a pandemia
Url : https://mst.org.br/2021/05/30/atos-pelo-fora-bolsonaro-chegaram-a-mais-de-
200-cidades-e-14-paises/

Fonte: Fundação Perseu Abramo
Data: 2021-05-30
Título: René de Carvalho, filho de Apolônio, morre de Covid

Descrição: Quando o Brasil ultrapassa 460 mil mortes, falece, aos 76 anos pela 
doença, no Rio de Janeiro, René-Louis de Carvalho, filho de Renée e Apolônio de 
Carvalho, militante comunista internacionalista, que lutou no Brasil, na guerra 
civil espanhola, na resistência francesa. René nasceu na França, em 1944, e veio
para o Brasil em 1947. Doutor em Ciências Econômicas pela Universite de Paris 
VIII (1988), atualmente era professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Em uma entrevista a Sul 21, ao lado da mãe, contou que os nomes deles tinham que
mudar regularmente, bem como de endereço, pois poucos meses depois de chegarem 
ao Brasil, houve o julgamento do PCB, que foi declarado ilegal. Então o partido 
foi para a clandestinidade e a família também. René-Louis conta que achou 
durante vários anos que seu nome era Luis Never dos Santos e só ficou sabendo 
seu nome verdadeiro na década de 1950.
Url : https://fpabramo.org.br/2021/05/30/rene-de-carvalho-filho-de-apolonio-
morre-de-covid/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-30 19:45:22
Título: “Em alto e bom som”: imprensa internacional destaca protestos no Brasil 
Descrição: Atos foram registrados por veículos de diferentes pontos do globo, 
como America Latina, Europa, EUA e Oriente Médio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/30/em-alto-e-bom-som-imprensa-
internacional-destaca-protestos-no-brasil

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-05-31
Título: Mídia internacional vê Bolsonaro enfraquecido e isolado em manifestações
de 29 de Maio
Descrição: O jornal francês "Libération" aponta "show de força da esquerda". Já 
o inglês “Guardian” considera que as manifestações do último sábado (29) foram a
"maior mobilização" da pandemia. Da CNN ao noticiário Tagesschau, da TV estatal 
alemã, "Dezenas de milhares protestam contra Bolsonaro", aponta a coluna de Nel 
són de Sá na Folha de S.Paulo. O francês “Le Monde” também deu destaque .
O argentino "La Nación" descreveu o presidente brasileiro como "enfraquecido", 
em sua chamada sobre o "dia de protestos". As novas edições de revistas 
semanais, publicadas antes mesmo dos protestos, como a inglesa "The Economist" e
a alemã "Der Spiegel" publicaram, respectivamente, que "Bolsonaro está sitiado" 
e "mais impopular do que nunca".
Url : https://www.brasil247.com/midia/midia-internacional-ve-bolsonaro-
enfraquecido-e-isolado-em-manifestacoes-de-29-de-maio

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-31 00:34:20
Título: Protestos contra Bolsonaro: 5 possíveis consequências da mobilização, 
segundo analistas
Descrição: Impeachment de volta à mesa e aumento da 'fatura' do Centrão estão 
entre elas
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-57303146
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Fonte: O País - Moçambique
Data: 2021-05-30
Título: Milhares de brasileiros contestam na rua gestão de Bolsonaro
Descrição: O impeachement voltou às bocas dos brasileiros, que, este sábado, 
agora tapadas por máscaras, exigiram a destituição de Jair Bolsonaro.
Segundo a Euronews, à semelhança de outras cidades no país, milhares de pessoas 
no Rio de Janeiro saíram às ruas em protesto contra a gestão da actual pandemia.
Pedem ao Governo mais vacinas e mais ajudas do Estado para fazer face à crise 
sanitária e económica.
Url : https://www.opais.co.mz/milhares-de-brasileiros-contestam-na-rua-gestao-
de-bolsonaro/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-30 03:45:04
Título: Protestos anti-Bolsonaro se impõem nas ruas e reavivam pauta do 
impeachment
Descrição: Atos em dezenas de capitais foram os mais contundentes desde que 
ultradireitista chegou ao poder. Uso de máscara foi disseminado, mas houve 
aglomeração em meio à pandemia. Lembrado pelos manifestantes, Lula fica em 
silêncio
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-30/protestos-anti-bolsonaro-se-
impoem-nas-ruas-e-reavivam-pauta-do-impeachment.html

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Opositores rompem domínio bolsonarista das ruas
Descrição: Crescimento da rejeição ao presidente, que já era medido por 
pesquisas, se traduz pela primeira vez em protestos. Ao romper \trégua\ da 
pandemia, oposição abre nova frente de pressão sobre o governo.
Url :https://www.dw.com/pt-br/opositores-rompem-domínio-bolsonarista-das-ruas/a-
57716900?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-05-30 04:13:46
Título: Dezenas de milhares protestam no Brasil exigindo impeachment de 
Bolsonaro e melhor acesso à vacina
Url :https://www.cnn.com/2021/05/30/americas/brazil-bolsonaro-covid-protests-
intl-hnk/index.html

Fonte: Axios (Digno, do grego), site dos Estados Unidos
Data: 2021-05-30 06:58:37
Título: Nas fotos: Milhares de pessoas se manifestam em todo o Brasil contra 
Bolsonaro para protestar contra sua resposta ao COVID
Descrição: Dezenas de milhares de pessoas se reuniram em mais de 200 cidades em 
todo o Brasil no sábado para protestar contra o tratamento do presidente Jair 
Bolsonaro da pandemia COVID-19, que matou cerca de 460.000 pessoas no país, de 
acordo com o Guardian. A pandemia apesar dos casos crescentes, com hospitais 
sobrecarregado. Os protestos de sábado, organizados por grupos de esquerda, 
permaneceram pacíficos na maioria das cidades, mas a polícia disparou gás 
lacrimogêneo e balas de borracha contra manifestantes em Recife, no nordeste do 
Brasil, observa a Reuters. Um manifestante chuta uma cabeça de papel machê 
retratando Bolsonaro em um comício no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Souza / 
picture alliance via Getty Images Manifestantes se reúnem durante protesto na 
Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 29 de maio. Foto: Cristina Szucinski / 
Agência Anadolu via Getty Images Membros de partidos de oposição e movimentos 
sociais participam de protesto e exibem uma grande caricatura inflável do 
presidente em Brasília, dia 29 de maio. Evaristo Sá / AFP via Getty Images 
Manifestantes anti-Bolsonaro em Belo Horizonte, capital do estado de Minas 
Gerais, dia 29 de maio. Foto: Douglas Magno / AFP via Getty Images Um 
manifestante usa uma máscara protetora que diz em português: \ Bolsonaro out \ 
durante um comício em 29 de maio no Rio de Janeiro. Foto: Buda Mendes / Getty 
Images Um manifestante segura uma placa afirmando que o oxigênio se tornou um 
privilégio durante um protesto na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, em 29 
de maio. Foto: Douglas Magno / AFP via Getty Images Vá mais fundo: Senado 
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brasileiro lança sonda sobre como o governo está lidando com a pandemia Nota do 
editor: Este artigo foi atualizado com mais fotos.
Url :https://www.axios.com/brazil-protesters-rally-against-bolsonaro-covid-
photos-552a517e-0b5a-4592-af9a-c69599b915fa.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-30 17:47:58
Título: Estadão e O Globo evitam colocar protestos anti-Bolsonaro na manchete do
dia
Descrição: Edições de domingo priorizaram turismo e PIB, apesar de menção a atos
na capa, Folha de S. Paulo foi exceção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/30/estadao-e-o-globo-evitam-
colocar-protestos-anti-bolsonaro-na-manchete-do-dia

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-31 08:47:17
Título: Folha apoio atos contra o governo em editorial e diz que bolsonaristas 
miram Lula
Descrição: Jornal da família Frias, no entanto, segue sendo Folha ao declarar 
que \se o que Lula tem a ofertar se reflete na embolorada crítica às 
privatizações, como fez no caso da Eletrobras, as perspectivas de um eventual 
novo governo petista são decepcionantes\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/folha-apoio-atos-contra-o-governo-em-
editorial-e-diz-que-bolsonaristas-miram-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-31 01:59:48
Título: Pressão nas redes faz Globo dar matéria grande no Fantástico sobre 
protestos contra Bolsonaro
Descrição: Programa mostra o caso de dois homens, que não estavam na 
manifestação no Recife, mas foram alvejados por balas de borracha da Polícia 
Militar
Url :https://revistaforum.com.br/midia/pressao-nas-redes-faz-globo-dar-materia-
grande-no-fantastico-sobre-protestos-contra-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-30 23:36:40
Título: Juristas pela Democracia repudiam violência da PM em manifestação no 
Recife
Descrição: “A violência empregada pela PMPE durante a passeata viola 
frontalmente princípios internacionais que dispõem sobre o uso da força em 
protestos”, diz nota da ABJD
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/juristas-pela-democracia-repudiam-
violencia-da-pm-em-manifestacao-no-recife/
 
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-05-31
Título: Líder do governo na Câmara defendeu imunidade de rebanho em audiência 
com Nise Yamaguchi

Descrição: Em audiência realizada ainda em outubro de 2020, com transmissão pela 
TV Câmara, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR) 
defendeu a imunidade de rebanho para conter o coronavírus. O evento contou com a
presença da médica Nise Yamaguchi. A médica paulista é defensora da cloroquina e
outros tratamentos reconhecidamente ineficazes contra a covid-19.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/video-lider-do-governo-
na-camara-defendeu-imunidade-de-rebanho-em-audiencia-com-nise-yamaguchi/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-05-31
Título: Otto Alencar diz que CPI já tem provas dos crimes de Bolsonaro e garante
que ele será responsabilizado
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Descrição: Senador afirma que ele apostou de forma criminosa na imunidade de 
rebanho e, por isso mesmo, sabotou a compra de vacinas e empurrou um remédio 
ineficaz para a população, a cloroquina
Url : https://www.brasil247.com/cpicovid/otto-alencar-diz-que-cpi-ja-tem-provas-
dos-crimes-de-bolsonaro-e-garante-que-ele-sera-responsabilizado

Fonte: Montedo
Data: 2021-05-30
Título: Com Braga Netto, Defesa se aproxima mais da política e provoca 
divergência geracional entre militares
Descrição: Um oficial que trabalha com Bolsonaro diz que, entre os militares 
mais jovens, a proximidade do ministro da Defesa com a política gera 
desconforto. Sob a condição de anonimato, ele afirma que as gerações mais novas,
que não viveram o período da ditadura militar (1964-1985), não se identificam 
com aquele período e temem que essa postura mais política do ministro da Defesa 
traga de volta o desgaste provocado à imagem das Forças Armadas pelo regime de 
exceção.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/05/30/com-braga-netto-defesa-se-aproxima-
mais-da-politica-e-provoca-divergencia-geracional-entre-militares/

Fonte: DefesaNet RSS
Título: MSIa - Eletrobras: “apagão mental” promove privatização
Descrição: Sob quaisquer critérios, é uma empresa estratégica, rentável e de 
cujo controle o Estado brasileiro não pode prescindir. Até porque não há 
qualquer motivo que justifique a transferência do controle a grupos privados ou 
a empresas estatais estrangeiras - que já controlam uma fatia considerável do 
setor elétrico no País (81% das aquisições e fusões realizadas entre 2016 e 
2018) -, como pretende a ala ultraliberal do governo, agrupada em torno do 
ministro da Economia Paulo Guedes.
Url :https://www.defesanet.com.br/penb/noticia/40839/MSIa---Eletrobras--
%E2%80%9Capagao-mental%E2%80%9D-promove-privatizacao/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Pazuello obrigou jovem negro a puxar carroça no lugar de cavalo, diz 
Estadão
Descrição: Alvo de denúncia na Procuradoria Militar por ter participado de 
manifestação política ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o general da ativa 
Eduardo Pazuello já esteve no centro de outra investigação por conta de sua 
conduta. Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo deste domingo (30) destaca 
que o ex-ministro da Saúde obrigou um [ ]The post Pazuello obrigou jovem negro a
puxar carroça no lugar de cavalo, diz Estadão appeared first on Congresso em 
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/pazuello-obrigou-jovem-negro-a-
puxar-carroca-no-lugar-de-cavalo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-30 17:00:05
Título: Garis e catadores: trabalhadores essenciais, mas muitas vezes esquecidos
Descrição: Responsáveis por manter as cidades limpas, garis e catadores estão 
entre os profissionais não dispensados na pandemia 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/30/garis-e-catadores-trabalhadores-
essenciais-mas-muitas-vezes-esquecidos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-30 09:23:55
Título: Como foi de fato a visita de Jair Bolsonaro à terra dos Yanomami?
Descrição: Teatro previamente ensaiado e encenado por presidente não narra a 
verdade sobre os fatos 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/30/a-verdadeira-historia-da-visita-
de-jair-bolsonaro-aos-yanomami
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-30 23:05:40
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Título: Brasil se aproxima de 500 mil mortes por covid-19 na pandemia
Descrição: Infelizmente, o País marcha célere rumo a 500 mil vidas perdidas 
durante a pandemia de covid-19. Segundo boletim do Conass (Conselho Nacional de 
Secretários de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/brasil-se-aproxima-de-500-mil-
mortes-por-covid-19-na-pandemia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fórum de São Paulo reforça campanha contra bloqueio a Cuba
Descrição: Brasília, 30 de maio (Prensa Latina) O Foro de São Paulo fortalecerá 
sua campanha contra o bloqueio a Cuba a partir de hoje até 23 de junho, data da 
votação de um relatório nas Nações Unidas contra o cerco dos Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=452367&SEO=foro-de-sao-paulo-
refuerza-campana-contra-bloqueo-a-cuba
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-30 22:30:41
Título: Gabinete do Ódio ironiza a morte por covid do jornalista Fábio Campana
Descrição: O site de extrema direita, O Antagonista, relata que o gabinete do 
ódio ironizou a morte do jornalista paranaense Fábio Campana. O assessor 
especial de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/gabinete-do-odio-ironiza-a-morte-
por-covid-do-jornalista-fabio-campana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-30 12:38:59
Título: Estadão quis competir com o Sensacionalista, capa de jornal vira piada 
nas redes sociais
Descrição: O Estadão, ao censurar manifestação pelo Fora Bolsonaro, quis 
competir com o Sensacionalista ao mostrar uma capa fofa no lugar das 
manifestações pelo impeachment que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/estadao-quis-competir-com-o-
sensacionalista-capa-de-jornal-vira-piada-nas-redes-sociais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-30 01:07:43
Título: Morreu o jornalista Fábio Campana, aos 74 anos, vítima da covid-19
Descrição: Fábio Campana faleceu hoje, 29 de maio de 2021, em Curitiba, às 
19:30. Foi escritor, poeta, jornalista, publicitário e editor. Fábio Campana 
nasceu em 1947 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/morreu-o-jornalista-fabio-campana-
aos-74-anos-vitima-da-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-31 01:17:32
Título: CPI tem provas de que Bolsonaro se reunia diariamente com “gabinete 
paralelo”, diz Renan
Descrição: “Temos muita coisa comprovada. Já temos até o número de reuniões que 
eles tiveram”, afirmou o relator da CPI do Genocídio
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/cpi-tem-provas-de-que-bolsonaro-se-
reunia-diariamente-com-gabinete-paralelo-diz-renan/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-31 00:19:45
Título: Médico bolsonarista que fez piada misógina com muçulmana é preso no 
Egito
Descrição: Victor Sorrentino ganhou notoriedade na pandemia da Covid-19 por 
defender o “tratamento precoce”, com a utilização de remédios sem eficácia 
comprovada para a doença
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/medico-bolsonarista-que-fez-piada-
misogina-com-muculmana-e-preso-no-egito/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-30 23:02:20
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Título: Greve pela vida: combate ao modelo assassino de educação – Por Raphael 
Fagundes
Descrição: Quantas vítimas esse projeto capitalista que visa a transformar a 
escola em comércio e crianças em capital humano terá que fazer para que todos 
entendam que a educação tem outro objetivo?
Url :https://revistaforum.com.br/rede/greve-pela-vida-combate-ao-modelo-
assassino-de-educacao-por-raphael-fagundes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-30 22:54:06
Título: Governo de Netanyahu está perto do fim em Israel
Descrição: Naftali Bennett, líder da direita radical, anunciou, neste domingo 
(30), que vai apoiar o centrista Yair Lapid, visando o projeto de um “governo de
mudança”
Url :https://revistaforum.com.br/global/governo-de-netanyahu-esta-perto-do-fim-
em-israel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-30 22:29:53
Título: Eliane Brum detona O Globo e Estadão por ignorarem manifestações: “Sinto
nojo e tristeza”
Descrição: Dois dos principais jornais do país não destacaram os protestos 
históricos contra o governo Bolsonaro, que tomaram conta do país neste sábado
Url :https://revistaforum.com.br/midia/eliane-brum-detona-o-globo-e-estadao-por-
ignorarem-manifestacoes-sinto-nojo-e-tristeza/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-30 21:36:03
Título: Polícia indicia homem por injúria contra prefeita que teve câncer de 
mama
Descrição: Internauta se dirigiu à prefeita de Pederneiras (SP) como “monoteta”,
em referência ao procedimento médico que ela sofreu para retirar uma parte do 
seio por causa do câncer
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/policia-indicia-homem-por-injuria-
contra-prefeita-que-teve-cancer-de-mama/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-30 19:50:23
Título: “Policiais atiraram para ferir os manifestantes”, diz Liana Cirne Lins, 
vereadora agredida em Recife
Descrição: Vítima da violência da PM em manifestação contra Bolsonaro, Liana 
afirma que é urgente um novo protocolo de atuação policial
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/os-policiais-atiraram-com-o-intuito-de-
ferir-os-manifestantes-diz-liana-cirne-lins/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-30 19:14:30
Título: Diretora do Sinpro representará a CNTE no Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher
Descrição: Resultado da consulta realizada nos dias 19 e 20 de maio saiu na 
última terça-feira (25) e Berenice Darc, da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação, foi a escolhida para compor o CNDM
Url :https://revistaforum.com.br/debates/diretora-do-sinpro-representara-a-cnte-
no-conselho-nacional-dos-direitos-da-mulher/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-30 18:10:24
Título: Manifestantes presos em ato contra Bolsonaro em Recife vão responder a 
inquérito policial
Descrição: Um dos detidos é entregador de 23 anos, pai de duas crianças, que foi
buscar um videogame no centro da cidade quando levou um tiro de bala de borracha
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/manifestantes-presos-em-ato-contra-
bolsonaro-em-recife-vao-responder-a-inquerito-policial/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-30 17:33:42
Título: Irmã de Paulo Gustavo responde Bolsonaro: ‘Nunca mais ponha o nome do 
meu irmão na boca’
Descrição: Ju Amaral rejeitou condolências do presidente sobre a morte do 
ator. \O senhor vem pelas trevas, trazendo escuridão e morte\, escreveu nas 
redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/irma-de-paulo-gustavo-responde-
bolsonaro-nunca-mais-ponha-o-nome-do-meu-irmao-na-boca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-30 14:22:11
Título: Bolsonaro pede a comandante do Exército para não punir Pazuello por 
participação em ato no Rio
Descrição: Alto-comando da instituição defende a punição do ex-ministro, que foi
ao protesto sem autorização de seus superiores
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-pede-a-comandante-do-
exercito-para-nao-punir-pazuello-por-participacao-em-ato-no-rio/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-05-30 11:00:12
Título: Como a direita moderada ajudou na ascensão de Mayra Pinheiro, a Capitã 
Cloroquina
Descrição: Formada pelo RenovaBR e uma das lideranças do Livres, Mayra Pinheiro 
passou pelo PSDB, Novo até se tornar uma soldada do bolsonarismo. The post Como 
a direita moderada ajudou na ascensão de Mayra Pinheiro, a Capitã Cloroquina 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/05/30/como-direita-moderada-ajudou-na-
ascensao-de-mayra-pinheiro-capita-cloroquina/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-31 04:30:49
Título: A exemplo de outras legendas, PP resiste a dar abrigo a Bolsonaro
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/a-exemplo-de-outras-legendas-pp-resiste-
dar-abrigo-bolsonaro-25041178
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-30 03:45:04
Título: Protestos anti-Bolsonaro se impõem nas ruas e reavivam pauta do 
impeachment
Descrição: Atos em dezenas de capitais foram os mais contundentes desde que 
ultradireitista chegou ao poder. Uso de máscara foi disseminado, mas houve 
aglomeração em meio à pandemia. Lembrado pelos manifestantes, Lula fica em 
silêncio
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-30/protestos-anti-bolsonaro-se-
impoem-nas-ruas-e-reavivam-pauta-do-impeachment.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-30 00:00:00
Título: Impeachment é recado das ruas para combater a pandemia
Descrição: Foi também em 29 de maio, em meio aos escândalos de corrupção do 
governo Collor e diante da crescente insatisfação popular, que, em 1992, deu-se 
a primeira reunião contra o presidente nas ruas. Mais tarde, esse movimento se 
transformaria no caras-pintadas, protagonista do impeachment após uma CPI ser 
instalada no Congresso Nacional.Leia mais (05/30/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/opiniao/2021/05/impeachment-e-recado-das-ruas-para-combater-a-
pandemia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-30 00:00:00
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Título: De CNN a Le Monde, 'dezenas de milhares' vão às ruas contra 
'enfraquecido' Bolsonaro
Descrição: Da CNN ao noticiário Tagesschau, da TV estatal alemã, \Dezenas de 
milhares protestam contra Bolsonaro\.Leia mais (05/30/2021 - 21h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/nelsondesa/2021/05/no-exterior-dezenas-de-milhares-vao-as-ruas-
contra-enfraquecido-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-31 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 31 de maio
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta segunda-feira (31), marcada pelo novo estudo que indica serem 
necessários 75% da população vacinada para conter a COVID-19 no Brasil, pela 
suspensão da Copa América na Argentina e pela ausência pública do líder norte-
coreano por 24 dias.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021053117603022-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-31-de-maio/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-30 09:50:39
Título: Funcionários do Google admitem recolha ilegal de dados de localização 
dos usuários, diz mídia
Descrição: Os funcionários do Google sabiam que a empresa dificultou aos 
usuários de smartphones a busca de configurações de privacidade, a fim de 
recolher informações sobre sua localização.
Url :https://br.sputniknews.com/sociedade/2021053017601931-funcionarios-do-
google-admitem-recolha-ilegal-de-dados-de-localizacao-dos-usuarios-diz-midia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-30 06:58:10
Título: Colômbia: Duque aumenta efetivo militar em Popayán e Cali, onde 
população protesta contra governo
Descrição: A cidade colombiana de Popayán \viu graves atos de vandalismo, saques
e terrorismo urbano de baixa intensidade\. Com essas palavras, presidente 
colombiano defende aumento de efetivo militar na cidade.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021053017601591-colombia-duque-
aumenta-efetivo-militar-em-popayan-e-cali-onde-populacao-protesta-contra-
governo/
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