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Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-04-04 23:44:43
Título: A luta da MLK pelos direitos de voto dos negros ainda não foi vencida
Descrição: Em 4 de abril de 1968, um atirador White atirou e matou o Dr. Martin 
Luther King Jr., na varanda do Lorraine Motel em Memphis, Tennessee. Mais de 50 
anos depois, a luta que ele travou para garantir que os negros americanos 
tivessem igual acesso ao voto ainda está viva.
Url :https://www.cnn.com/2021/04/04/opinions/martin-luther-king-assassination-
voting-rights-obeidallah/index.html

Fonte: MST
Data: 2021-04-04
Título: Desumano! Em plena pandemia, escola de comunidade quilombola é destruída
Descrição: A Articulação Sul em Defesa da Educação do Campo divulgou neste fim 
de semana uma nota em solidariedade à comunidade remanescente de quilombola 
Invernada dos Negros. De acordo com a denúncia, o crime, ocorrido no município 
de Campos Novos (SC), é uma transgressão de direitos humanos e, em particular, 
de direitos educacionais.
Url : https://mst.org.br/2021/04/04/desumano-em-plena-pandemia-escola-de-
comunidade-quilombola-e-destruida/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-04-04
Título: A última barreira: o drama de profissionais de saúde na pior fase da 
pandemia... 
Descrição: 'Mais cedo ou mais tarde, precisarei tratar esse estresse pós-
traumático', desabafa infectologista de Manaus. Agora, o caos é generalizado
Url : https://www.cartacapital.com.br/saude/a-ultima-barreira-o-drama-de-
profissionais-de-saude-na-pior-fase-da-pandemia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-04 14:45:48
Título: Para 44% do povo, Bolsonaro é o maior responsável pela gravidade da 
crise sanitária 
Descrição: Estudo PoderData revela que mulheres (51%), jovens de 16 a 24 anos 
(60%) e pessoas com ensino superior (53%) o culpam
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/04/para-44-do-povo-bolsonaro-e-o-
maior-responsavel-pela-gravidade-da-crise-sanitaria

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-04-04 03:00:00
Título: Sem medidas efetivas para controle da Covid-19, pandemia custará ainda 
mais caro ao Brasil. Entrevista especial com José Luis Oreiro
Descrição:  
O professor e economista José Luis Oreiro não tem  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/608010-sem-medidas-efetivas-para-controle-da-
covid-19-pandemia-custara-ainda-mais-caro-ao-brasil-entrevista-especial-com-
jose-luis-oreiro

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-04 11:09:00
Título: Brasil tem 29 fábricas de veículos paradas: 'Crise sem precedentes'
Descrição: Falta de chips eletrônicos e queda de demanda deixam mais de 60 mil 
operários em casa.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56620465

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-04 10:37:38
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Título: De um ministro militar: “se Bolsonaro tentar um golpe não leva três 
soldados atrás dele”
Descrição: Declaração foi dada sem revelar identidade, mas muito militares já 
dizem o mesmo em aberto
Url :https://revistaforum.com.br/politica/de-um-ministro-militar-se-bolsonaro-
tentar-um-golpe-nao-leva-tres-soldados-atras-dele/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 202-04-04
Título: Governo Bolsonaro fecha contrato com empresa de apoiador de Trump que 
invadiu o Congresso nos EUA
Descrição: A chegada de Jair Bolsonaro à Presidência em 2019 marcou uma guinada 
nos negócios de uma empresa ligada a Daniel Beck, apoiador militante do ex-
presidente dos Estados Unidos Donald Trump que esteve em Washington durante a 
invasão ao Congresso americano, em janeiro passado.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/governo-bolsonaro-
fecha-contrato-com-empresa-de-apoiador-de-trump-que-invadiu-o-congresso-nos-eua/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-05 06:00:12
Título: Como Trump fez com que apoiadores doassem para sua campanha sem saber
Descrição: NOVA YORK — Stacy Blatt estava em uma unidade de cuidados paliativos 
em setembro do ano passado, ouvindo o programa de Rush Limbaugh e seus alertas 
sobre como a campanha de Donald Trump precisava de dinheiro quando entrou na 
internet e doou tudo que podia doar: US$ 500Foi uma grande quantia para o homem 
de 63 anos que lutava contra um câncer vivendo em Kansas City com menos de US$ 
1.000 por mês. Mas aquela contribuição única — sua primeira doação política — 
rapidamente se multiplicou. No dia seguinte, mais US$ 500 foram retirados de sua
conta, então mais US$ 500 na semana seguinte e nas outras semanas até outubro, 
sem o conhecimento dele. Isso até que a conta de Blatt fosse zerada e congelada.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/como-trump-fez-com-que-apoiadores-doassem-
para-sua-campanha-sem-saber-24955549

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-04 18:07:08
Título: Prefeito de BH recorre no STF contra decisão de Kassio Nunes sobre 
cultos na pandemia
Descrição: Alexandre Kalil questiona liminar atendendo pedido de \juristas 
evangélicos\, Brasil vive recorde de contaminações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/04/prefeito-de-bh-recorre-no-stf-
contra-decisao-de-kassio-nunes-sobre-cultos-na-pandemia

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-04 19:17:24
Título: Padre Júlio Lancellotti critica liberação de missas presenciais: ‘Muitos
vão ao templo testemunhar o cofre, não Jesus’
Descrição: Em missa transmitida online, padre diz que o \testemunho da Páscoa\ 
hoje no Brasil é \garantir vacina para todo o povo\, assista ao vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/padre-julio-lancellotti-critica-
liberacao-de-missas-presenciais-muitos-vao-ao-templo-testemunhar-o-cofre-nao-
jesus/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-04 18:34:27
Título: Marco Aurélio critica decisão de Nunes Marques que liberou missas 
presenciais: “Aonde vamos parar?”
Descrição: Ministro indicado por Bolsonaro atendeu pedido feito pela Associação 
Nacional de Juristas Evangélicos. \Pobre Judiciário\, lamentou o decano
Url :https://revistaforum.com.br/politica/marco-aurelio-critica-decisao-de-
nunes-marques-que-liberou-missas-presenciais-aonde-vamos-parar/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-04 14:54:10
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Título: Presidenta da associação de juristas evangélicos, que pediu liberação de
cultos, publica “milagre” em cura da Covid-19
Descrição: Presidenta em exercício da Anajure, que foi fundada por Damares 
Alves, Edna Zilli considerou a decisão de Nunes Marques, que liberou cultos 
presenciais, histórica: \Vem reparar inconstitucionalidades que vêm ocorrendo 
desde o ano passado”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/presidenta-da-associacao-de-juristas-
evangelicos-que-pediu-liberacao-de-cultos-publica-milagre-em-cura-da-covid-19/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil pode ter 100 mil mortes por covid-19 em abril, prevê estudo
Descrição: Análise da Universidade de Washington estima que, no pior dos 
cenários, país pode chegar a 422 mil óbitos no fim do mês. Contudo, milhares de 
vidas podem ser poupadas se população usar máscara corretamente.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-pode-ter-100-mil-mortes-por-covid-19-em-
abril-prevê-estudo/a-57100109?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-04 20:25:40
Título: Sindicatos planejam ações contra mudanças em regras de saúde e segurança
do trabalho
Descrição: Norma que estabelece critérios de proteção aos trabalhadores de 
frigoríficos e direito à pausa térmica estão em risco
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/04/sindicatos-planejam-acoes-
contra-mudancas-em-regras-de-saude-e-seguranca-do-trabalho
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-04 09:05:49
Título: Após aderir à greve, professora municipal de SP recebeu R$ 11 de salário
em março
Descrição: Docente faz parte dos 55% de profissionais da educação que aderiram à
paralisação após o retorno das aulas presenciais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/04/apos-aderir-a-greve-professora-
municipal-de-sp-recebeu-r-11-de-salario-em-marco
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-04 23:08:36
Título: Resultado da enquete: 84,5% contrários à liberação de cultos e missas na
pandemia
Descrição: A maioria absoluta dos leitores do Blog do Esmael (84,5%) é contrária
à liberação de cultos e missas na pandemia. Eles se dividem entre à 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/resultado-da-enquete-845-
contrarios-a-liberacao-de-cultos-e-missas-na-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-04 12:18:51
Título: Papa Francisco pede compartilhamento de vacinas com os mais pobres em 
benção de Páscoa
Descrição: Papa Francisco ainda lembrou dos católicos que não podem ir à missa 
por causa da pandemia. “Rezemos para que tais limitações, bem como toda a 
limitação à liberdade de culto e religião no mundo, sejam removidas\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/papa-francisco-pede-
compartilhamento-de-vacinas-com-os-mais-pobres-em-bencao-de-pascoa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-05 09:02:01
Título: Mortos por Covid-19 chegarão a 5 mil por dia, diz Dimas Covas, diretor 
do Butantan: “Abril será dramático”
Descrição: \O presidente acha que ficar em casa é coisa de maricas. Ele está 
fazendo darwinismo social. Expõe as pessoas ao vírus: os resistentes sobrevivem 
e os outros morrem\, diz o diretor do Butantan
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/mortos-por-covid-19-chegarao-a-5-
mil-por-dia-diz-dimas-covas-diretor-do-butantan-abril-sera-dramatico/
 

https://www.dw.com/pt-br/brasil-pode-ter-100-mil-mortes-por-covid-19-em-abril-prev%C3%AA-estudo/a-57100109?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://www.dw.com/pt-br/brasil-pode-ter-100-mil-mortes-por-covid-19-em-abril-prev%C3%AA-estudo/a-57100109?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://revistaforum.com.br/coronavirus/papa-francisco-pede-compartilhamento-de-vacinas-com-os-mais-pobres-em-bencao-de-pascoa/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/papa-francisco-pede-compartilhamento-de-vacinas-com-os-mais-pobres-em-bencao-de-pascoa/
https://revistaforum.com.br/politica/presidenta-da-associacao-de-juristas-evangelicos-que-pediu-liberacao-de-cultos-publica-milagre-em-cura-da-covid-19/
https://revistaforum.com.br/politica/presidenta-da-associacao-de-juristas-evangelicos-que-pediu-liberacao-de-cultos-publica-milagre-em-cura-da-covid-19/
https://www.brasildefato.com.br/2021/04/04/sindicatos-planejam-acoes-contra-mudancas-em-regras-de-saude-e-seguranca-do-trabalho
https://www.brasildefato.com.br/2021/04/04/sindicatos-planejam-acoes-contra-mudancas-em-regras-de-saude-e-seguranca-do-trabalho
https://revistaforum.com.br/coronavirus/mortos-por-covid-19-chegarao-a-5-mil-por-dia-diz-dimas-covas-diretor-do-butantan-abril-sera-dramatico/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/mortos-por-covid-19-chegarao-a-5-mil-por-dia-diz-dimas-covas-diretor-do-butantan-abril-sera-dramatico/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/resultado-da-enquete-845-contrarios-a-liberacao-de-cultos-e-missas-na-pandemia/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/resultado-da-enquete-845-contrarios-a-liberacao-de-cultos-e-missas-na-pandemia/
https://www.brasildefato.com.br/2021/04/04/apos-aderir-a-greve-professora-municipal-de-sp-recebeu-r-11-de-salario-em-marco
https://www.brasildefato.com.br/2021/04/04/apos-aderir-a-greve-professora-municipal-de-sp-recebeu-r-11-de-salario-em-marco


Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-05 08:36:14
Título: Igrejas devem R$ 1,9 bilhão na Dívida Ativa da União
Descrição: Valor seria suficiente para pagar mais de 3 milhões de auxílios 
emergenciais no valor de R$ 600. Entre os débitos estão até impostos descontados
de funcionários e não repassados ao INSS, que configura crime de apropriação 
indébita
Url :https://revistaforum.com.br/politica/igrejas-devem-r-19-bilhao-na-divida-
ativa-da-uniao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-05 00:56:02
Título: Vídeo: Maduro diz que variante brasileira da Covid-19 deveria se chamar 
“mutação Bolsonaro”
Descrição: Presidente da Venezuela ainda classificou o chefe do Executivo 
brasileiro como \louco, insensível e psicopata\
Url :https://revistaforum.com.br/global/video-maduro-diz-que-variante-
brasileira-da-covid-19-deveria-se-chamar-mutacao-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-04 23:53:33
Título: Twitter remove vídeo de Roberto Jefferson com incitação à tortura
Descrição: Na publicação, ex-deputado aparecia convidando cristãos a espancarem 
comunistas. “Devem ser exorcizados”, afirmava
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/twitter-remove-video-de-roberto-
jefferson-com-incitacao-a-tortura/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-04 23:05:31
Título: Idoso com Covid-19 morre dois dias após passar por tratamento não 
autorizado com cloroquina diluída
Descrição: Familiares fizeram uma denúncia no MP alegando que o medicamento 
contribuiu para a piora do idoso
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/idoso-com-covid-19-morre-dois-dias-
apos-passar-por-tratamento-nao-autorizado-com-cloroquina-diluida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-04 21:39:16
Título: Médicos reagem a buzinaço bolsonarista em frente a hospital público no 
Paraná: “Respeite os pacientes”
Descrição: Manifestantes protestaram contra medidas de restrição no combate à 
pandemia e defenderam uso de \tratamento precoce\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/medicos-reagem-a-buzinaco-
bolsonarista-em-frente-a-hospital-publico-no-parana-respeite-os-pacientes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-04 18:13:07
Título: Luiz Felipe Pondé prega voto em Lula contra Bolsonaro: “Tem tendência 
apaziguadora e é muito mais inteligente”
Descrição: Filósofo neoconservador, que serviu de linha auxiliar para a eleição 
de Bolsonaro, Pondé diz que Lula será o \candidato conservador\ em 2022: \Só 
ignorantes pensam que Bolsonaro é um conservador\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/luiz-felipe-ponde-prega-voto-em-lula-
contra-bolsonaro-tem-tendencia-apaziguadora-e-e-muito-mais-inteligente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-04 17:41:47
Título: Boulos compartilha samba denúncia contra presidente genocida. Ouça aqui
Descrição: A letra diz: “Foi ele, ele sim, que diante das mortes sorriu, dizimou
os sonhos de 300 mil, transformou em cemitério o Brasil”.
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/boulos-compartilha-samba-denuncia-
contra-presidente-genocida-ouca-aqui/
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Data: 2021-04-04 17:35:14
Título: Policiais ligados a Bolsonaro incitam motim de tropas em estados 
governados por opositores, diz jornal
Descrição: Lideranças policiais ligadas a Jair Bolsonaro estariam tentando 
mobilizar tropas contra governos estaduais na Bahia, Espírito Santo, Ceará, 
Paraíba e Pernambuco
Url :https://revistaforum.com.br/politica/policiais-ligados-a-bolsonaro-incitam-
motim-de-tropas-em-estados-governados-por-opositores-diz-jornal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-04 16:26:58
Título: Governador de Pernambuco lamenta ataque de Bolsonaro em pleno Domingo de
Páscoa: “Não se pode esperar muito”
Descrição: Paulo Câmara disse que \o Brasil vai superar a pandemia, apesar de 
negacionismo, egoísmo, fakenews, de quem se dedica a desagregar e dividir\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governador-de-pernambuco-lamenta-
ataque-de-bolsonaro-em-pleno-domingo-de-pascoa-nao-se-pode-esperar-muito/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-04 14:51:42
Título: Gabinete do Ódio bolsonarista espalha vídeo mentiroso sobre filho de 
Marcelo Freixo
Descrição: No vídeo, eles dizem ser filho do deputado um rapaz que se envolveu 
em escândalo com duas travestis. É mentira. Freixo se manifestou. Veja aqui
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/gabinete-do-odio-bolsonarista-
espalha-video-mentiroso-sobre-filho-de-marcelo-freixo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-04 13:19:04
Título: Caetano lembra canção de Agnaldo Timóteo que homenageia Galeria Alaska, 
ponto gay de Copacabana nos anos 70
Descrição: “E Há a ‘Galeria do Amor’, com ecos do tempo em que, menos 
americanizados, nos chamávamos de \entendidos\, diz Caetano
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/caetano-lembra-cancao-de-agnaldo-
timoteo-que-homenageia-galeria-alaska-ponto-gay-de-copacabana-nos-anos-70/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-04 12:53:40
Título: Ex-governo FHC, Armínio Fraga aposta em “centrão” contra Lula em 2022
Descrição: Um dos principais representantes do capital financeiro transnacional 
no Brasil, Armínio Fraga rasga elogios a Lula, com quem diz ter tido \conversas 
fascinantes\ em artigo na Folha: \Acreditei que o Brasil ia dar certo\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-governo-fhc-arminio-fraga-aposta-
em-centrao-contra-lula-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-04 11:22:22
Título: Bolsonaro usa André Mendonça, da AGU, e Kássio Nunes aciona PF para 
obrigar Kalil a liberar cultos em BH
Descrição: Responsável pela decisão que liberou cultos e missas presenciais a 
partir deste Domingo de Páscoa, Kássio Nunes, que foi indicado por Bolsonaro ao 
STF, intimou PF para garantir abertura de igrejas na capital mineira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-usa-andre-mendonca-da-agu-e-
kassio-nunes-aciona-pf-para-obrigar-kalil-a-liberar-cultos-em-bh/
 
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-05 05:00:13
Título: Como um brasileiro escancarou o racismo no futebol australiano
Descrição: Escravo, cachorro negro, negro sujo, chimpanzé, macaco. A coleção de 
xingamentos racistas foi acumulada pelo brasileiro e australiano Héritier 
Lumumba, de 34 anos, ao longo dos 11 anos que jogou futebol australiano — 
esporte mais popular do país, uma mistura de rugby e futebol americano — e foi 
um dos astros do campeonato local. 
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Url :https://oglobo.globo.com/esportes/como-um-brasileiro-escancarou-racismo-no-
futebol-australiano-24955589
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-05 06:00:12
Título: Como Trump fez com que apoiadores doassem para sua campanha sem saber
Descrição: NOVA YORK — Stacy Blatt estava em uma unidade de cuidados paliativos 
em setembro do ano passado, ouvindo o programa de Rush Limbaugh e seus alertas 
sobre como a campanha de Donald Trump precisava de dinheiro quando entrou na 
internet e doou tudo que podia doar: US$ 500Foi uma grande quantia para o homem 
de 63 anos que lutava contra um câncer vivendo em Kansas City com menos de US$ 
1.000 por mês. Mas aquela contribuição única — sua primeira doação política — 
rapidamente se multiplicou. No dia seguinte, mais US$ 500 foram retirados de sua
conta, então mais US$ 500 na semana seguinte e nas outras semanas até outubro, 
sem o conhecimento dele. Isso até que a conta de Blatt fosse zerada e congelada.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/como-trump-fez-com-que-apoiadores-doassem-
para-sua-campanha-sem-saber-24955549
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-05 05:00:31
Título: Como a devastação da Amazônia afeta o clima na América do Sul?
Descrição: No primeiros meses do ano, a Patagônia foi tomada pelas chamas. A 
região, conhecida por suas exuberantes geleiras, é consumida desde o final de 
janeiro por grandes incêndios florestais. As autoridades locais investigam ações
criminosas. Mas, na raiz do problema, o fogo se propaga na esteira de uma das 
mais implacáveis secas já enfrentadas na região. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/um-so-planeta/como-devastacao-da-
amazonia-afeta-clima-na-america-do-sul-24955506
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-04 17:19:14
Título: Jovens cruzam fronteira com Uruguai por vacina contra covid-19: 'No 
Brasil, ia demorar muito'
Descrição: Com a perspectiva de ter de esperar meses para se imunizar, 
brasileiros mais jovens que têm dupla cidadania decidiram aproveitar a chance de
fazer isso no país vizinho, onde a vacinação demorou para começar, mas avançou 
rapidamente.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56604533
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-05 00:29:16
Título: Drauzio Varella: “O discurso antivacina é como induzir ao suicídio 
coletivo”
Descrição: O médico mais famoso do Brasil passou da conscientização sobre o HIV 
à divulgação sobre a pandemia, hoje fora de controle no país. “Os EUA servem 
para mostrar como a política pode influir em uma pandemia, porque durante meses 
tiveram o maior número de mortes por dia”
Url :https://brasil.elpais.com/ideas/2021-04-04/drauzio-varella-o-discurso-
antivacina-e-como-e-induzir-ao-suicidio-coletivo.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-04 19:38:44
Título: Erika Hilton, uma ativista negra e trans, no lado oposto de Bolsonaro
Descrição: A mulher mais votada nas últimas eleições da cidade de São Paulo é 
alvo de ameaças e ataques transfóbicos
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-02/erika-hilton-uma-ativista-
negra-e-trans-no-lado-oposto-de-bolsonaro.html
 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-04 00:00:00
Título: Teor homofóbico em ataques do bolsonarismo a Doria e Leite provoca 
indignação e reações na Justiça
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Descrição: O crescente tom homofóbico em ataques do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) e de seus apoiadores aos governadores de São Paulo, João Doria, e 
do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ambos do PSDB, tem provocado indignação de 
militantes da causa LGBT em partidos e chegou à esfera judicial.Leia mais 
(04/04/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/04/teor-homofobico-em-ataques-do-bolsonarismo-a-doria-e-leite-
provoca-indignacao-e-reacoes-na-justica.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-04 00:00:00
Título: Empresa ligada a apoiador de Trump fecha contratos com governo Bolsonaro
Descrição: A chegada de Jair Bolsonaro à Presidência em 2019 marcou uma guinada 
nos negócios de uma empresa ligada a Daniel Beck, apoiador militante do ex-
presidente dos Estados Unidos Donald Trump que esteve em Washington durante a 
invasão ao Congresso americano, em janeiro passado.Leia mais (04/04/2021 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/04/empresa-ligada-a-apoiador-de-trump-fecha-contratos-com-
governo-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-04 00:00:00
Título: Bolsonaro acelerou o golpismo e perdeu
Descrição: Pela primeira vez na história da República brasileira, os chefes das 
Forças Armadas renunciaram coletivamente em protesto contra a tentativa do 
presidente da República de utilizá-las contra a democracia. As Forças Armadas 
informaram ao Brasil na semana passada que o presidente da República é 
golpista.Leia mais (04/04/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2021/04/bolsonaro-acelerou-o-golpismo-e-
perdeu.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-05 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 5 de abril de 
2021 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as principais notícias desta 
segunda-feira (5), na qual o STF deve se pronunciar sobre restrições a cultos 
religiosos, Netanyahu comparece a tribunal por processos de corrupção e 
Moçambique anuncia avanços na luta contra grupo terrorista.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021040517267709-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-5-de-abril-de-2021-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-04 16:19:09
Título: Universidade de Washington: Brasil terá quase 100 mil mortes por COVID-
19 em abril
Descrição: Uma projeção realizada pela Universidade de Washington aponta que o 
Brasil pode ter quase 100 mil mortes por COVID-19 ao longo do mês de abril deste
ano.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021040417264127-universidade-de-
washington-brasil-tera-quase-100-mil-mortes-por-covid-19-em-abril/
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