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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-02 21:15:34
Título: País registra 2.922 mortes nas últimas 24 horas e média móvel continua 
acima de 3 mil
Descrição: Com subnotificação, número de novos casos segue em queda, nesta sexta
(2) foram notificadas 70.238 novas infecções
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/02/pais-registra-2-922-mortes-nas-
ultimas-24-horas-e-media-movel-continua-acima-de-3-mil

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-02 10:20:35
Título: Artigo | Um ano depois, crise da covid-19 prova que a pandemia afeta 
mais negros
Descrição: Para além do impacto da crise sobre a população negra, chama atenção 
a falta de respostas do poder público
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/02/artigo-um-ano-depois-crise-da-
covid-19-prova-que-a-pandemia-afeta-mais-negros

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-04-02
Título: Washington Post pede impeachment de Bolsonaro: não pode “destruir uma 
das maiores democracias do mundo”
Descrição:  O BRASIL ESTÁ vivendo um das piores picos de contaminação por covid-
19 que o mundo já viu. Na quarta-feira, o país registrou 3.869 mortes, um 
recorde que representou quase um terço de todas as mortes por coronavírus no 
mundo naquele dia. Não há fim para a onda à vista: graças à impressionante 
incompetência do presidente Jair Bolsonaro e seu governo, apenas 2% dos 
brasileiros foram vacinados e as medidas de isolamento necessárias para retardar
novas infecções, incluindo de uma variante da covid que surgiu em Brasil, são 
praticamente inexistentes.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/washington-post-pede-
impeachment-de-bolsonaro-nao-pode-destruir-uma-das-maiores-democracias-do-mundo/

Fonte: Jacobin
Data: 2021-04-02
Título: Como a ditadura militar impulsionou a teologia reacionária de igrejas 
norte-americanas
Descrição: Com incentivo fiscal, doação de imóveis, feira de livros e Maracanã 
lotado, generais incentivaram entidades evangélicas norte-americanas a se 
consolidarem no Brasil para converter a população nas principais cidades e os 
indígenas no campo.
Url : https://jacobin.com.br/2021/04/como-a-ditadura-militar-impulsionou-a-
teologia-reacionaria-de-igrejas-norte-americanas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-03 05:09:21
Título: Governo Bolsonaro paga R$ 3,2 milhões à Record por novela bíblica
Descrição: Emissora de Edir Macedo, aliado de primeira hora do presidente, levou
a bolada de dinheiro público para autorizar a exibição de \Os Dez Mandamentos\ 
pela TV Brasil.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/governo-bolsonaro-paga-r-32-milhoes-a-
record-por-novela-biblica/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-03 00:04:10
Título: Jornal Nacional destaca que morreram mais brasileiros por Covid-19 em 
março do que a soma de 109 países em um ano
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Descrição: Na edição desta sexta-feira (2), o JN mostrou dados que revelam que 
Brasil teve 66.572 mortes por Covid-19 em março, número superior aos 64.571 
óbitos registrados em 109 países durante toda a pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-destaca-que-morreram-
mais-brasileiros-por-covid-19-em-marco-do-que-a-soma-de-109-paises-em-um-ano/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-02 22:13:47
Título: Adeus, Cloroquina: Bolsonaro se rende a Lula e será vacinado neste 
sábado
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro será vacinado neste sábado (3/4), 
sinalizou o Ministério da Saúde. Além de Bolsonaro, que tem 66 anos, dois 
ministros também estarão 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/bolsonaro-se-rende-a-lula-e-sera-
vacinado-neste-sabado/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-02 05:02:22
Título: Farmacêuticas prometem a investidores subir preços da vacina contra 
covid-19
Descrição: Pfizer, Moderna e Johnson &#38, Johnson se comprometeram a oferecer 
vacinas acessíveis, mas apenas enquanto durar a pandemia.The post Farmacêuticas 
prometem a investidores subir preços da vacina contra covid-19 appeared first on
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/02/farmaceuticas-prometem-subir-precos-
vacinas-covid-19/

Fonte: A terra é redonda
Data: 2021-04-02
Título: Os militares e o golpe de 2016
Descrição: Cronologia de uma marcha silenciosa - A publicação do livro General 
Villas Bôas: conversa com o comandante (FGV, 2021), de Celso Castro, trouxe à 
tona a incontornável participação de setores das forças armadas no golpe contra 
a presidente Dilma Rousseff (PT). À época, muito se discutiu sobre estarmos 
diante de um novo tipo de golpe, um “golpe do judiciário”, pois não havia 
participação aparente do elemento que caracterizava golpes de Estado: a 
organização militar. Contudo, a ausência de quarteladas não indica ausência de 
participação.
Url : https://aterraeredonda.com.br/os-militares-e-o-golpe-de-2016/

Fonte: Viomundo
Data: 2021-04-02
Título: Cuidado, o Partido Militar está em modo “guerra de informação”
Descrição: “Guerra de informação é um conceito envolvendo o uso e gerenciamento 
de informações e tecnologias da informação e comunicação em busca de uma 
vantagem competitiva sobre um adversário. Pode envolver uma coleção de 
informações táticas, métodos de asseverar a informação utilizada como válida, 
dispersar propaganda ou desinformação para desmoralizar ou manipular o inimigo e
o público em geral, debilitando a qualidade da informação da força oposta. É 
similar à guerra psicológica”
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/jeferson-miola-cuidado-o-partido-
militar-esta-em-modo-guerra-de-informacao.html
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-02 18:36:30
Título: Grampo estava interrompido quando Adriano da Nóbrega falou com 
assessores de Flávio Bolsonaro
Descrição: Foragido da Justiça, Adriano da Nóbrega falou com Márcia Aguiar, 
mulher de Fabrício Queiroz, e Luis Botto Maia, advogado do filho de Jair 
Bolsonaro, que se encontraram com a mãe do miliciano, Raimunda Veras, que também
foi assessora de Flávio na Alerj
Url :https://revistaforum.com.br/politica/grampo-estava-interrompido-quando-
adriano-da-nobrega-falou-com-assessores-de-flavio-bolsonaro/
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Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Bolsonaro gastou mais de R$ 2,3 milhões em férias, em plena pandemia
Descrição: Entre dezembro e janeiro, presidente, família e comitiva passearam 
pelo litoral de SP e SC, consumindo milhões de dinheiro público em transporte, 
diárias e entretenimento. Deputado do PSB vai pedir investigação ao TCU.
Url :https://www.dw.com/pt-br/bolsonaro-gastou-mais-de-r-2-3-milhões-em-férias-
em-plena-pandemia/a-57085630?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-02 15:57:02
Título: Trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão no DF e 
em Goiás 
Descrição: Ação fiscalizatória, divulgada nesta sexta (2), libertou 12 pessoas 
em empresa de produção de hortaliças e carvoaria
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/02/trabalhadores-sao-resgatados-em-
condicoes-analogas-a-escravidao-no-df-e-em-goias
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-02 15:20:08
Título: EUA: Motorista atinge dois policiais do Capitólio e prédio é isolado 
após ameaça 
Descrição: Ataque à sede do Congresso norte-americano ainda não teve motivação 
divulgada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/02/eua-motorista-atinge-dois-
policiais-do-capitolio-e-predio-e-bloqueado-apos-ameaca
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-02 14:30:14
Título: Prefeito ameaçado de morte após zerar óbitos por covid-19 com lockdown 
reforça medida
Descrição: O isolamento rígido determinado pelo prefeito Edinho (PT) chegou a 
zerar as mortes por covid-19 na cidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/02/prefeito-ameacado-de-morte-apos-
zerar-obitos-por-covid-19-com-lockdown-reforca-medida
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-02 10:13:25
Título: Vídeo: garimpeiros mudam trajeto do Rio Mucajaí (RR) e comemoram
Descrição: Prática pode provocar erosão e assoreamento, além de gerar degradação
da vegetação local 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/02/video-garimpeiros-mudam-trajeto-
do-rio-mucajai-rr-e-comemoram
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-02 07:00:07
Título: Pesquisa aponta risco de falta de oxigênio em 625 cidades e \kit 
intubação\ em 1.141
Descrição: Levantamento divulgado na quinta-feira (1º) analisou a situação de 
2.433 municípios, o equivalente a 45,9% do total
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/02/pesquisa-aponta-risco-de-falta-
de-oxigenio-em-625-cidades-e-kit-intubacao-em-1-141
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-03 00:58:06
Título: Bolsonaro não pode continuar governando o Brasil, diz Lula à TV 
portuguesa
Descrição: “Temos um presidente que não cuidou do povo brasileiro, que 
desrespeitou a ciência e os médicos”, afirmou o presidente Lula em entrevista ao
jornalista José 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/bolsonaro-nao-pode-continuar-
governando-o-brasil-diz-lula-a-tv-portuguesa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-02 21:14:17
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Título: Resultado da enquete: 66,5% consideram Bolsonaro o mais mentiroso do 
Brasil
Descrição: Nas últimas horas, o Blog do Esmael deixou no ar a enquete com a 
seguinte pergunta: ,Quem você acha que é o mais mentiroso do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/resultado-da-enquete-665-
consideram-bolsonaro-o-mais-mentiroso-do-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-02 19:45:51
Título: Lula pede no Supremo a ampliação da suspeição de Moro
Descrição: O ex-juiz Sergio Moro também deve ser suspeito nos casos do sítio de 
Atibaia (SP) e do Instituto Lula. Este é o novo pedido da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/lula-pede-no-supremo-a-ampliacao-
da-suspeicao-de-moro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-02 14:18:33
Título: Lula cobra auxílio emergencial de R$ 600 durante a pandemia, Bolsonaro 
oferece R$ 150
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi firme ao cobrar do
presidente Jair Bolsonaro o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 durante 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/lula-cobra-auxilio-emergencial-de-
r-600-durante-a-pandemia-bolsonaro-oferece-r-150/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-02 21:35:25
Título: Guedes: Bolsonaro está insatisfeito com economia, “mas sabe que seria 
pior se não estivesse aqui”
Descrição: Paulo Guedes ainda culpou o presidente demissionário da Petrobras, 
Roberto Castello Branco, pela alta nos preços da gasolina e do diesel
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/guedes-bolsonaro-esta-
insatisfeito-com-economia-mas-sabe-que-seria-pior-se-nao-estivesse-aqui/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-02 21:34:54
Título: Neonazismo, supremacia branca e racismo no Brasil
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil irá discutir questões 
preocupantes, algumas de aparição pública muito recente e ainda sem solução na 
sociedade brasileira, como o racismo estrutural, e o neonazismo e o supremacismo
branco, que surgem a partir das ideias reacionárias do presidente da República. 
Para este programa estão convidados Gabriel de Carvalho Sampaio, Nilma Lino [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/neonazismo-supremacia-branca-e-racismo-
no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-02 20:03:20
Título: Um papo político-musical com a cantora Fabiana Cozza
Descrição: No Papo-Cabeça da semana do golpe, Fabiana Cozza canta O Bêbado e a 
Equilibrista em homenagem a Elis Regina e Aldir Blanc, morto por Covid-19. Com 
Cynara Menezes. #RevistaFórum #TVFórum Apoie o jornalismo progressista! PayPal 
ou boleto aqui: https://revistaforum.com.br/apoie Catarse: 
https://www.catarse.me/forumonzeemeia Ou doe via Pix pela chave: 
pix@revistaforum.com.br Baixe o app da Revista Fórum na [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/um-papo-politico-musical-com-a-cantora-
fabiana-cozza/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-02 17:47:59
Título: Fórum Onze e Meia #486 – Entrevista de Lula a Reinaldo Azevedo dá 18 
vezes mais audiência do que live de Bolsonaro
Descrição: Esta edição do programa Fórum Onze e Meia fala sobre a repercussão da
entrevista do ex-presidente Lula ao jornalista Reinaldo Azevedo na Band, que 
quebrou a internet. Também estão na pauta: Luiza Trajano também se recusou a 
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assinar carta dos presidenciais da direita liberal, a situação da pandemia no 
país, com a média móvel acima [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia-
486-entrevista-de-lula-a-reinaldo-azevedo-da-18-vezes-mais-audiencia-do-que-
live-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-02 17:04:22
Título: Central de Movimentos Populares distribui ovos de Páscoa para famílias 
vulneráveis de São Paulo
Descrição: Coletivo pretende distribuir 15 mil ovos de chocolate nas principais 
comunidades da cidade, como Heliópolis e Real Parque
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/central-de-movimentos-populares-
distribui-ovos-de-pascoa-para-familias-vulneraveis-de-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-02 16:56:29
Título: 1ª Mostra ZLGBT reúne artistas periféricos com música e poesia
Descrição: Evento online e gratuito acontece de 05 a 08 de abril
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/1a-mostra-zlgbt-reune-artistas-
perifericos-com-musica-e-poesia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-02 16:44:58
Título: Comandante geral da PM do DF é exonerado após furar fila da vacina
Descrição: Além de Julian Rocha Pontes, vários outros militares de alta patente 
furaram a fila da vacina, o que acabou gerando revolta na caserna
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/comandante-geral-da-pm-do-df-e-
exonerado-apos-furar-fila-da-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-02 15:45:17
Título: Em novo ajuste, gás de cozinha fica 5% mais caro a partir desta sexta
Descrição: Aumento é o quarto do ano. Botijão de 13 quilos custará R$ 41,68, mas
preço varia conforme tributos federais e estaduais, além de custos das 
distribuidoras
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/em-novo-ajuste-gas-de-cozinha-fica-5-
mais-caro-a-partir-desta-sexta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-02 14:52:37
Título: Cristovam Buarque retuita post de Felipe Neto que chama apoio a Lula já 
no primeiro turno
Descrição: “Com a elegibilidade do Lula, tudo muda. Vamos ver quantos terão a 
coragem de fazer aquilo que exigiam do PT. Afinal, pra derrubar o Satã, essa é a
via e TODOS sabem”, escreveu Felipe Neto no Twitter
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/cristovam-buarque-retuita-post-
de-felipe-neto-que-chama-apoio-a-lula-ja-no-primeiro-turno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-02 14:25:04
Título: Crise militar de Bolsonaro é a bomba semiótica do não acontecimento – 
Por Wilson Ferreira
Descrição: É absolutamente ridícula a narrativa que a grande mídia criou sobre a
“crise” (estratégia de dissonância cognitiva da guerra semiótica militar) 
provocada pela “queda” do ministro da Defesa e dos comandantes das três Forças 
Armadas.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/crise-militar-de-bolsonaro-e-a-bomba-
semiotica-do-nao-acontecimento-por-wilson-ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-02 12:59:59
Título: Emissora portuguesa RTP ridiculariza Bolsonaro em chamada de entrevista 
de Lula
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Descrição: Imagens de Lula em comício e no meio da multidão são alternadas com 
as de Bolsonaro atrapalhado para colocar máscara de proteção contra o 
coronavírus. Veja aqui
Url :https://revistaforum.com.br/midia/emissora-portuguesa-rtp-ridiculariza-
bolsonaro-em-chamada-de-entrevista-de-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-02 12:30:11
Título: Moro diz que não assinou manifesto de presidenciáveis para não 
contrariar empresa que trabalha
Descrição: Carta foi assinada por Ciro Gomes, Eduardo Leite, João Amoêdo, João 
Doria, Luiz Henrique Mandetta e Luciano Huck
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moro-diz-que-nao-assinou-manifesto-de-
presidenciaveis-para-nao-contrariar-empresa-que-trabalha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-02 09:30:35
Título: General da reserva descarta golpe e afirma: “Bolsonaro desrespeitou 
militares”
Descrição: O general Brito afirma que com o episódio da demissão dos 
comandantes, Bolsonaro conseguirá apenas o distanciamento dos militares
Url :https://revistaforum.com.br/politica/general-da-reserva-descarta-golpe-e-
afirma-bolsonaro-desrespeitou-militares/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-03 06:45:01
Título: Consultoria em que Moro trabalha proibiu o ex-juiz de assinar manifesto 
pela democracia
Descrição: Sergio Moro não assinou o manifesto em defesa da democracia com 
candidatos que aspiram a uma chapa de centro em 2022 porque a Alvarez & Marsal, 
consultoria para que ele trabalha, não autorizou.A empresa, que tem entre seus 
clientes a Odebrecht, não quer que Moro se meta em política enquanto trabalhar 
para eles.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/consultoria-em-que-moro-trabalha-
proibiu-ex-juiz-de-assinar-manifesto-pela-democracia-24952254
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-03 06:30:53
Título: Novo ministro da Justiça se filiou ao PSL para disputar eleições
Descrição: O delegado da PF Anderson Torres, novo ministro da Justiça e amigo de
Eduardo e Flávio Bolsonaro, se filiou ao PSL e se tornou presidente da legenda 
no Distrito Federal.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/novo-ministro-da-justica-se-filiou-
ao-psl-para-disputar-eleicoes-24952251
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-03 06:00:47
Título: Funerárias estão na ‘zona vermelha’ com Covid, diz representante do 
setor
Descrição: Com 322 mil mortes por Covid no país em um ano, o setor funerário 
está atuando no limite da capacidade.A afirmação é de Lourival Panhozzi, 
presidente da Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário 
(Abredif).Leia: Um ano após ‘gripezinha’, Brasil tem 298 mil mortes “O setor 
aguenta a pressão a duras penas, mas ela precisa parar, porque ninguém aguenta o
tempo todo. Estamos na zona vermelha”, disse.Panhozzi
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/funerarias-estao-na-zona-vermelha-
com-covid-diz-representante-do-setor-24952761
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-02 19:21:08
Título: Quase 3 meses após invasão, policial morre em novo ataque ao Capitólio 
nos EUA
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Descrição: Dois policiais da guarda do Congresso Americano ficaram feridos e um 
deles morreu depois que um veículo os atropelou e bateu em uma das barreiras que
isolam o prédio do Capitólio.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-56620462
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-02 18:57:17
Título: Presos morreram por falta de comida adequada em cadeia do Piauí, aponta 
relatório do Ministério da Saúde
Descrição: Seis detentos perderam a vida e 56  foram internadas por surto de 
beribéri, causada pela falta de vitamina B1, em unidade de Altos, aponta 
investigação da pasta. Caso em 2020 chama atenção para problemas na dieta em 
presídios com visitas familiares restritas
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-02/presos-morreram-por-falta-de-
comida-adequada-em-cadeia-do-piaui-aponta-relatorio-do-ministerio-da-saude.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-02 00:00:00
Título: Dilma participa de live do grupo Prerrogativas
Descrição: Dilma Rousseff participa neste sábado (3), às 11h, de uma live do 
grupo Prerrogativas sobre democracia.Leia mais (04/02/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/04/dilma-participa-de-live-do-grupo-
prerrogativas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-02 00:00:00
Título: David Miranda pede que PGR e TCU investiguem gastos de Bolsonaro durante
suas férias
Descrição: O deputado federal David Miranda (PSOL-RJ) encaminhou à Procuradoria-
Geral da República (PGR) e ao Tribunal de Contas da União (TCU) ofícios 
solicitando investigação e auditoria, respectivamente, dos gastos do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) durante suas férias.Leia mais (04/02/2021 - 16h59)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/04/david-miranda-pede-que-pgr-e-tcu-investiguem-
gastos-de-bolsonaro-durante-suas-ferias.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-03 01:21:29
Título: Alberto Fernández testa positivo para a COVID-19
Descrição: Em comunicado em suas redes sociais, o presidente da Argentina, 
Alberto Fernández, afirmou que testou positivo para o coronavírus.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021040317260157-alberto-fernandez-
testa-positivo-para-a-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-02 23:09:24
Título: Homem que atacou o Capitólio acreditava que a CIA e o FBI estavam atrás 
dele, diz imprensa nos EUA
Descrição: Noah Green, o homem que jogou seu carro contra o edifício do 
Capitólio nesta sexta-feira (2), se autodenominou um seguidor da Nação do Islã.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021040217259954-homem-que-atacou-o-
capitolio-acreditava-que-a-cia-e-o-fbi-estavam-atras-dele-diz-imprensa-nos-eua/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-02 15:20:56
Título: Como a intervenção de Bolsonaro no Banco do Brasil afeta a empresa?
Descrição: André Brandão renunciou à presidência do banco após ter sido ameaçado
de demissão pelo presidente Jair Bolsonaro. O substituto Fausto Ribeiro foi 
contestado por conselheiros.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021040217257732-como-a-intervencao-de-
bolsonaro-no-banco-do-brasil-afeta-a-empresa/
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