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Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil tem mais 3.769 mortes por covid-19 em 24h
Descrição: País também contabilizou mais de 91 mil novos casos nesta quinta-
feira. Total de mortes passa de 325 mil.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-tem-mais-3-769-mortes-por-covid-19-em-24h/
a-57083631?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-01 19:56:44
Título: \Fecha a boca, Bolsonaro. Ouça a ciência\, diz Lula em entrevista a 
Reinaldo Azevedo
Descrição: Ex-presidente disse que atual mandatário do Brasil não tem capacidade
de dialogar com nenhum outro líder mundial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/01/fecha-a-boca-bolsonaro-ouca-a-
ciencia-diz-lula-em-entrevista-a-reinaldo-azevedo

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-04-02
Título: Boff: Lula emerge da entrevista com Reinaldo como a pessoa capaz de 
tirar o Brasil do atoleiro
Descrição: Teólogo destacou a interpelação direta a Jair Bolsonaro em que mandou
o atual governante calar a boca em matérias de saúde
Url : https://www.brasil247.com/brasil/boff-lula-emerge-da-entrevista-com-
reinaldo-como-a-pessoa-capaz-de-tirar-o-brasil-do-atoleiro

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 17:15:42
Título: Bolsonaro gastou R$ 2,4 milhões em 17 dias de férias durante a pandemia
Descrição: Somente com cartão corporativo da Presidência, Bolsonaro gastou R$ 
1.196.158,40 nas praias do Guarujá e de Santa Catarina. \“Justamente em 
dezembro, quando o presidente cortou o auxílio emergencial alegando falta de 
recursos, teve um gasto milionário com férias\, afirmou o deputado Elias Vaz
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-gastou-r-24-
milhoes-em-17-dias-de-ferias-durante-a-pandemia/

Fonte: OperaMundi
Data: 2021-04-01
Título: Documentos revelam papel ativo do Brasil na queda de Allende
Descrição: Arquivos secretos norte-americanos mostram que regime militar 
brasileiro se empenhou ativamente para instauração da ditadura no Chile
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/69165/documentos-
revelam-papel-ativo-do-brasil-na-queda-de-allende

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-04-01
Título: Exército tem mais de 317 mil comprimidos de cloroquina encalhados; 
produção em 2020 teve custo milionário.
Descrição: Os militares produziram, no ano passado, 3,2 milhões de comprimidos 
do medicamento ineficaz contra a Covid, 25 vezes mais que o habitual
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/exercito-tem-mais-de-317-mil-
comprimidos-de-cloroquina-encalhados-producao-em-2020-teve-custo-milionario/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 13:24:54
Título: Governo Bolsonaro autoriza aumento de até 10% no preço dos remédios
Descrição: O reajuste passa a valer a partir desta quinta-feira (1º)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/governo-bolsonaro-autoriza-
aumento-de-ate-10-no-preco-dos-remedios/

https://www.brasildefato.com.br/2021/04/01/fecha-a-boca-bolsonaro-ouca-a-ciencia-diz-lula-em-entrevista-a-reinaldo-azevedo
https://www.brasildefato.com.br/2021/04/01/fecha-a-boca-bolsonaro-ouca-a-ciencia-diz-lula-em-entrevista-a-reinaldo-azevedo
http://www.labdadosbrasil.com/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-gastou-r-24-milhoes-em-17-dias-de-ferias-durante-a-pandemia/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-gastou-r-24-milhoes-em-17-dias-de-ferias-durante-a-pandemia/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/governo-bolsonaro-autoriza-aumento-de-ate-10-no-preco-dos-remedios/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/governo-bolsonaro-autoriza-aumento-de-ate-10-no-preco-dos-remedios/
https://www.cartacapital.com.br/politica/exercito-tem-mais-de-317-mil-comprimidos-de-cloroquina-encalhados-producao-em-2020-teve-custo-milionario/
https://www.cartacapital.com.br/politica/exercito-tem-mais-de-317-mil-comprimidos-de-cloroquina-encalhados-producao-em-2020-teve-custo-milionario/
https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/69165/documentos-revelam-papel-ativo-do-brasil-na-queda-de-allende
https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/69165/documentos-revelam-papel-ativo-do-brasil-na-queda-de-allende
https://www.brasil247.com/brasil/boff-lula-emerge-da-entrevista-com-reinaldo-como-a-pessoa-capaz-de-tirar-o-brasil-do-atoleiro
https://www.brasil247.com/brasil/boff-lula-emerge-da-entrevista-com-reinaldo-como-a-pessoa-capaz-de-tirar-o-brasil-do-atoleiro
https://www.dw.com/pt-br/brasil-tem-mais-3-769-mortes-por-covid-19-em-24h/a-57083631?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://www.dw.com/pt-br/brasil-tem-mais-3-769-mortes-por-covid-19-em-24h/a-57083631?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf


Fonte: Diario do Centro do Mundo
Data: 2021-04-02
Título: Indicado de Guedes, presidente do conselho do BB renuncia e critica 
interferência de Bolsonaro
Descrição: Indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, Hélio Magalhães 
renunciou ao cargo de presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil
nesta quinta-feira (1) por discordar da interferência do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) na instituição, com a indicação de um novo presidente e 
novos integrantes do colegiado, grupo que determina a direção que o banco vai 
tomar.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/indicado-de-guedes-
presidente-do-conselho-do-bb-renuncia-e-critica-interferencia-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-01 11:19:20
Título: Tratamento precoce é lobby de laboratórios farmacêuticos
Descrição: Os chineses com sua cultura milenar costuma dizer que as coisas 
precisam ser chamadas pelo próprio nome. Então, vamos lá. O tratamento precoce 
contra a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/tratamento-precoce-e-lobby-de-
laboratorios-farmaceuticos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 17:54:11
Título: Hospitais militares recebem R$ 3,3 bilhões, mas barram atendimento a 
civis na pandemia
Descrição: País tem mais de 6,3 mil pacientes com Covid-19 na fila por leitos de
UTI
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/hospitais-militares-recebem-r-33-
bilhoes-mas-barram-atendimento-a-civis-na-pandemia/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-04-01 21:12:17
Título: Defensores de tratamento precoce contra a covid-19 atacam perfil 
Sleeping Giants
Descrição: Campanha que associa genocídio a Sleeping Giants envolveu perfis com 
alta probabilidade de automação e sites acusados de desinformação, aponta 
levantamento
Url :https://apublica.org/2021/04/defensores-de-tratamento-precoce-contra-a-
covid-19-atacam-perfil-sleeping-giants/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 22:52:02
Título: Pior mês da pandemia: novas variantes e um país devastado – Por 
Alexandre Padilha
Descrição: Se o Executivo federal tivesse contratado as vacinas oferecidas e 
adquirido imunizantes suficientes, certamente não estaríamos neste cenário 
caótico.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/pior-mes-da-pandemia-novas-variantes-e-um-
pais-devastado-por-alexandre-padilha/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 14:40:11
Título: Nem vidas, nem economia: Produção industrial recua 0,7% em fevereiro, 
diz IBGE
Descrição: Piora da pandemia, fim do auxílio emergencial, desemprego e alta de 
preços provocaram a queda da produção da indústria, segundo o IBGE
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nem-vidas-nem-economia-producao-
industrial-recua-07-em-fevereiro-diz-ibge/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 12:48:33
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Título: Tasso Jereissati diz que é a favor do impeachment e duvida até do 
equilíbrio mental de Bolsonaro
Descrição: Senador afirma ter mudado de posição: “não acredito que Bolsonaro 
possa se regenerar”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tasso-jereissati-diz-que-e-a-favor-do-
impeachment-e-duvida-ate-do-equilibrio-mental-de-bolsonaro/

Fonte: Montedo
Data: 2021-04-01
Título: Bolsonaro busca distensionamento com nova cúpula militar
Descrição: Sinais que chegaram ao Planalto desde a queda do ministro da Defesa, 
Fernando Azevedo, foram de que Forças não iriam aceitar qualquer tentativa de 
politização
Url: https://www.montedo.com.br/2021/04/01/bolsonaro-busca-distensionamento-com-
nova-cupula-militar/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-31
Título: Arrumando a casa
Descrição: Pesquisadora analisa as razões e os impactos das mudanças no 
Ministério da Defesa e nos comandos das Forças Armadas
Url : https://www.brasildefato.com.br/2021/03/31/artigo-arrumando-a-casa

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-01 15:21:20
Título: Artigo | 1964: golpe de classe com apoio militar
Descrição: Na sua indigência analítica, os militares mal suspeitam que foram 
usados por forças muito maiores do que as deles
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/01/artigo-1964-golpe-de-classe-com-
apoio-militar

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Relatório detalha colaboração da Volks com a ditadura militar
Descrição: Relatório final de inquérito aberto em 2015 confirma a intensa 
relação entre a montadora alemã e regime militar. Golpe de 1964 chegou a ser 
elogiado por presidente da Volks no Brasil.
Url :https://www.dw.com/pt-br/relatório-detalha-colaboração-da-volks-com-a-
ditadura-militar/a-57071602?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-01 17:39:22
Título: Morre prefeito de Hortolândia, Ângelo Perugini, pioneiro na luta por 
reforma agrária
Descrição: Eleito prefeito quatro vezes, político nasceu em MG, chegou em SP nos
anos 1980 e ajudou a construir o MST no estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/01/morre-prefeito-de-hortolandia-
angelo-perugini-pioneiro-na-luta-por-reforma-agraria
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-01 15:21:20
Título: Artigo | 1964: golpe de classe com apoio militar
Descrição: Na sua indigência analítica, os militares mal suspeitam que foram 
usados por forças muito maiores do que as deles
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/01/artigo-1964-golpe-de-classe-com-
apoio-militar

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-01 13:17:22
Título: Júlio Lancelotti, poetas e sambistas fazem \Cordão da Mentira\ contra o 
autoritarismo
Descrição: Ato virtual discute ameaças à democracia, contrapondo-se aos 
apoiadores da ditadura e de crimes do atual governo federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/01/julio-lancelotti-poetas-e-
sambistas-fazem-cordao-da-mentira-contra-o-autoritarismo
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-01 09:30:58
Título: Com Bolsonaro, 1º de abril é todo dia, presidente diz 3 mentiras por dia
de mandato
Descrição: Levantamento mostra que presidente não se constrange em mentir, em 
820 dias de governo, foram 2.662 declarações falsas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/01/com-bolsonaro-1-de-abril-e-todo-
dia-presidente-diz-3-mentiras-por-dia-de-mandato
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-01 08:37:31
Título: Artigo | Uma vela para a política, outra para a guerra 
Descrição: Embora os movimentos de Bolsonaro pareçam contraditórios, são 
complementares ao alimentar o conflito entre instituições
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/01/artigo-uma-vela-para-a-politica-
outra-para-a-guerra
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-01 07:00:07
Título: Por que o Estatuto da Gestante precisa ser arquivado, segundo 
organizações feministas
Descrição: Especialistas e ativistas apontam inconstitucionalidade do PL 5435 e 
são categóricas: não há nada que se aproveite
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/01/por-que-o-estatuto-da-gestante-
precisa-ser-arquivado-segundo-organizacoes-feministas
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 23:02:07
Título: Zé Dirceu, Zé de Abreu, Hildegard Angel e Eleonora Menicucci debatem a 
ditadura militar
Descrição: Primeiro de Abril, 57 anos do golpe militar que instaurou um regime 
de exceção de mais de 20 anos, que exilou, censurou, prendeu, torturou e 
assassinou opositores políticos.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ze-dirceu-ze-de-abreu-hildegard-angel-e-
eleonora-menicucci-debatem-a-ditadura-militar/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 21:28:16
Título: Fenae alerta: interferências em estatais tendem a derrubar valor da 
Caixa
Descrição: Sob ameaça de privatização num momento de incertezas, levantamento 
divulgado revela que, num cenário de instabilidade e interferências do governo, 
estatais brasileiras podem perder quase R$ 100 bi em valor de mercado, só este 
ano.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fenae-alerta-interferencias-em-
estatais-tendem-a-derrubar-valor-da-caixa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 22:17:14
Título: Um tiro no pé do capitão – Por Chico Alencar
Descrição: Trocando em miúdos: a cúpula militar não desembarcou do desgoverno, 
nem abandonou Bolsonaro, mas deixou claro que não vai se aventurar nos seus 
delírios golpistas.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/um-tiro-no-pe-do-capitao-por-chico-
alencar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 20:58:21
Título: Polícia confirma que vacina contra Covid-19 aplicada em empresários de 
MG era soro
Descrição: PF apreendeu o material na casa de enfermeira que aplicou as doses do
imunizante falso
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/policia-confirma-que-vacina-contra-
covid-19-aplicada-em-empresarios-de-mg-era-soro/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 20:14:31
Título: PGR e AGU pedem ao Supremo liberação de cultos religiosos na Páscoa
Descrição: Aras afirma em petição que a proibição de atividades religiosas na 
Semana Santa \inflige maior sofrimento na população\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pgr-e-agu-pedem-ao-supremo-liberacao-
de-cultos-religiosos-na-pascoa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 19:30:39
Título: Série “De Olho no Genocídio” destrincha símbolos do supremacismo branco 
no governo Bolsonaro
Descrição: Episódio cita gesto de assessor do presidente e copos de leite. \Não 
são apenas gestos, trapalhadas. Trata-se de uma política de governo\, diz o 
vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/serie-de-olho-no-genocidio-destrincha-
simbolos-do-supremacismo-branco-no-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 18:43:14
Título: Comentarista da Jovem Pan cita frase de Hitler e reclama de publicação 
bloqueada: “Não fiz ataque nenhum”
Descrição: Fernando Conrado afirma que teve \50 posts deletados\ na semana 
passada. \As redes sociais são um business\, desabafa
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/comentarista-da-jovem-pan-cita-
frase-de-hitler-e-reclama-de-publicacao-bloqueada-nao-fiz-ataque-nenhum/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 16:41:10
Título: Fórum Onze e Meia #485 – Merval Pereira já fala em governo Mourão, 
Bolsonaro encurralado
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia fala sobre o impeachment do 
presidente Jair Bolsonaro, que já é defendido pelo colunista da Globo, Merval 
Pereira. Enquanto isso, William Bonner e outros vinte profissionais da emissora 
são autuados pela Receita. O programa ainda aborda outras notícias de destaque 
do dia. Com Ricardo Berzoini, ex-ministro dos governos [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia-
485-merval-pereira-ja-fala-em-governo-mourao-bolsonaro-encurralado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 16:35:26
Título: “Bolsonaro é efeito da ditadura”, diz Márcia Tiburi, que lança vídeo “1º
de abril” com pinturas de generais
Descrição: \A arte é uma reposta democrática a uma situação não democrática e, 
no caso da comemoração da ditadura, uma situação também aviltante e desumana\, 
disse Márcia Tiburi à Fórum
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-e-efeito-da-ditadura-diz-
marcia-tiburi-que-lanca-video-1o-de-abril-com-pinturas-de-generais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 15:37:38
Título: Professora compartilha filme inédito de Cacá Diegues onde viu seu pai, 
morto pela ditadura, pela primeira vez
Descrição: Tatiana Roque, coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, 
foi procurada por Cacá Diegues que mostrou a ela o curta “Oito Universitários”
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/professora-compartilha-filme-inedito-
de-caca-diegues-onde-viu-seu-pai-morto-pela-ditadura-pela-primeira-vez/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 12:50:31
Título: Vídeo: Empresário diz que dá Ivermectina a funcionários e os obriga a 
trabalhar com Covid
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Descrição: \Na minha empresa eu pago ivermectina para todos os meus 
funcionários\, diz o empresário Nelson Baptista Silva Neto, dono da marca de 
roupas Oxigênio, de Petrópolis, na região serrana do Rio
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/video-empresario-diz-que-da-
ivermectina-a-funcionarios-e-os-obriga-a-trabalhar-com-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 12:17:13
Título: Perseguição: William Bonner e outros vinte profissionais da Globo são 
autuados pela Receita
Descrição: Ao menos mais 20 outros âncoras, jornalistas, artistas e ex-
profissionais da emissora da família Marinho já receberam multas do Fisco. Isso 
além dos 43 autuados no ano passado
Url :https://revistaforum.com.br/midia/perseguicao-william-bonner-e-outros-
vinte-profissionais-da-globo-sao-autuados-pela-receita/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 12:06:53
Título: The Economist: Bolsonaro apregoa “cura charlatanesca” contra Covid e 
ameaça o mundo
Descrição: Publicação, cultuada por neoliberais diz que \Bolsonaro apregoou 
curas charlatanescas, protestou contra bloqueios e tentou impedir a publicação 
de dados\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/the-economist-bolsonaro-apregoa-cura-
charlatanesca-contra-covid-e-ameaca-o-mundo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 11:34:11
Título: Wassef diz que advoga para o clã Bolsonaro desde 2014, mas “não queria 
aparecer”
Descrição: \Fui vítima de fake news. Jamais escondi Queiroz\, afirmou o advogado
de Flávio Bolsonaro, dono do sítio onde Queiroz foi preso em Atibaia, no 
interior de São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/wassef-diz-que-advoga-para-
o-cla-bolsonaro-desde-2014-mas-nao-queria-aparecer/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 10:57:43
Título: “Colapso funerário se aproxima a passos largos do Brasil”, diz Miguel 
Nicolelis
Descrição: \Se o colapso funerário se instalar neste país, começaremos a ver 
corpos sendo abandonados pelas ruas, em espaços abertos\, afirma o 
neurocientista Miguel Nicolelis
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/colapso-funerario-se-aproxima-a-
passos-largos-do-brasil-diz-miguel-nicolelis/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 10:39:36
Título: Zé de Abreu conta em detalhes sua prisão no congresso da UNE em Ibiuna, 
em 1968
Descrição: “Fiquei mais dois meses preso até que um dia fui - com mais alguns 
colegas - levado ao temido DOPS, onde havia um famoso centro de tortura liderado
pelo sanguinário Delegado Fleury”, diz o ator
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ze-de-abreu-conta-em-detalhes-sua-
prisao-no-congresso-da-une-em-ibiuna-em-1968/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 10:24:37
Título: Bolsonaro começa aparelhamento do Tribunal Militar com primeira 
indicação
Descrição: Ministro almirante de esquadra Marcus Vinicius Oliveira anunciou que 
deixará o Superior Tribunal Militar um ano antes da aposentadoria compulsória, 
aos 75 anos
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-comeca-
aparelhamento-do-tribunal-militar-com-primeira-indicacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 09:39:23
Título: Braga Netto mudou ordem do dia sobre golpe de 64: data deve ser 
“celebrada”
Descrição: Outro trecho, sobre as Forças cumprirem função de instituição de 
Estado, também foi excluído
Url :https://revistaforum.com.br/politica/braga-netto-mudou-ordem-do-dia-sobre-
golpe-de-64-data-deve-ser-celebrada/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-04-01 03:00:00
Título: “A estética da cruz provoca a uma decisão radical que põe o nosso corpo 
a serviço do próximo\. Entrevista especial com Ademir Guedes Azevedo
Descrição:  
Entre todas as nossas fragilidades e carências individuais e coletivas, que 
continuam expostas como uma ferida aberta durante 
http://www.ihu.unisinos.br/608007-deus-ama-a-humanidade-foi-justo-o-
esquecimento-dessa-boa-noticia-que-gerou-os-males-do-mundo-entrevista-especial-
com-ademir-guedes-azevedo
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-04-01 03:00:00
Título: 'Se me coloco em silêncio e penso que estou com Deus, ele me habitará'. 
Entrevista especial com Andrés Torres Queiruga
Descrição:  
Num Brasil que chega a 300 mil mortos por um vírus que parece materializar todo 
http://www.ihu.unisinos.br/608009-enfrentar-o-mal-de-nosso-tempo-e-crer-que-
deus-se-fez-jesus-humano-capaz-de-sofrer-e-superar-o-mal-sabendo-que-o-pai-
nunca-o-abandonou-respostas-de-andres-torres-queiruga
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-01 21:39:26
Título: Cisão com militares abala discurso populista de Bolsonaro, diz 
pesquisador
Descrição: Pablo Ortellado, da USP, que pesquisa como temas políticos são 
difundidos nas discussões de redes sociais, analisa como os impactos da tensão 
com a cúpula das Forças Armadas pode repercutir entre grupos bolsonaristas 
online.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56609772
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-01 23:38:55
Título: Braga Netto se espreme entre o golpismo de Bolsonaro e a insatisfação do
alto comando do Exército
Descrição: General da reserva, tido como leal ao presidente, foi escolhido 
quando militares, que nunca tiveram tanto poder na democracia, calculam os danos
de estarem tão ligados a um Governo em crise
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-01/braga-netto-o-ministro-que-se-
espreme-entre-o-golpismo-de-bolsonaro-e-a-insatisfacao-do-alto-comando-do-
exercito.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-01 00:00:00
Título: Lei de Segurança Nacional deveria ser integralmente revogada e 
substituída por nova, defende autor de projeto
Descrição: Para o advogado e professor de direito Lenio Luiz Streck, a Lei de 
Segurança Nacional, gestada na ditadura militar, é incompatível com a 
Constituição e deveria ser revogada e substituída por uma nova.Leia mais 
(04/01/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/poder/2021/04/lei-de-seguranca-nacional-deveria-ser-integralmente-revogada-
e-substituida-por-nova-defende-autor-de-projeto.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-01 20:09:00
Título: Apoio ao desenvolvimento regional poderá ganhar mais R$ 11,2 bilhões
Descrição: Proposta orçamentária aprovada amplia verbas no programa
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/742213-apoio-ao-desenvolvimento-
regional-podera-ganhar-mais-r-112-bilhoes/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-01 11:20:28
Título: Participação do dólar nas reservas globais cai para o menor nível desde 
1995, diz FMI
Descrição: As reservas globais, que são relatadas em dólares, são ativos de 
bancos centrais mantidos em diferentes moedas usadas principalmente para apoiar 
seus passivos. Os bancos centrais usam reservas para ajudar a apoiar suas 
respectivas moedas.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2021040117247844-participacao-do-dolar-
nas-reservas-globais-cai-para-o-menor-nivel-desde-1995-diz-fmi/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-01 11:19:40
Título: Após ordem de Biden, EUA iniciam retirada parcial de suas tropas no 
golfo Pérsico, diz WSJ
Descrição: Enquanto a Arábia Saudita é submetida a ataques do movimento iemenita
houthi em seu território, presidente americano Joe Biden ordena remoção de parte
das tropas do golfo Pérsico.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021040117247827-apos-
ordem-de-biden-eua-iniciam-retirada-parcial-de-suas-tropas-no-golfo-persico-diz-
wsj/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-01 00:38:07
Título: Vice-premiê russo: 'Cuba é nosso principal parceiro e aliado na América 
Latina'
Descrição: Na quarta-feira (31), o vice-primeiro-ministro da Rússia, Yuri 
Borisov, classificou Cuba como o principal parceiro e aliado de Moscou na 
América Latina e no Caribe.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021040117244331-vice-premie-russo-
cuba-e-nosso-principal-parceiro-e-aliado-na-america-latina/
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