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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-05 20:01:53
Título: Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome em meio à pandemia
Descrição: Mais da metade dos domicílios brasileiros vivencia algum nível de 
insegurança alimentar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/05/brasil-tem-19-milhoes-de-
pessoas-passando-fome-em-meio-a-pandemia
Fonte: Brasil de Fato

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-05 16:40:55
Título: Artigo | A ampliação das desigualdades raciais com a covid-19
Descrição: Economista analisa os impactos da pandemia na população negra, crise 
aprofundou desigualdades em diversas esferas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/05/artigo-a-ampliacao-das-
desigualdades-raciais-com-a-covid-19

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-04-05 16:57:22
Título: Na terra de Dorothy Stang, líder ameaçado pede socorro novamente
Descrição: Vídeos mostram que pandemia não impediu novas violências contra 
agricultores assentados de Anapu (PA), onde grileiros dizem agir \em nome de 
Bolsonaro\
Url :https://apublica.org/2021/04/na-terra-de-dorothy-stang-lider-ameacado-pede-
socorro-novamente/

Fonte: MST
Data: 2021-04-05
Título: Legado de Octávio Ianni ressalta histórico da luta pela terra no Brasil
Descrição: Os 17 anos de partida do sociólogo é relembrado com o resgate de 
artigo de opinião de Ianni, publicado no Jornal Sem Terra em 1984
Url : https://mst.org.br/2021/04/05/octavio-ianni-legado-do-intelectual-mostra-
o-papel-historico-da-luta-pela-terra-no-brasil/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-04-05
Título: Genocídio é um fato político.
Descrição: 'Como seria desejável que a matança a que estamos submetidos nos 
ensinasse a gravidade das escolhas', escreve Milton Rondó.
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/genocidio-e-um-fato-politico/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-06 07:50:10
Título: Como aumento de 39% no gás natural pela Petrobras chegará ao seu bolso
Descrição: Gás natural não é a mesma coisa que gás de botijão, mas reajuste deve
chegar às famílias por produtos industrializados e conta de luz.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56644788

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-05 23:41:26
Título: Grupo Prerrogativas: “Merval lança uma pecha de inidoneidade em Fachin”
Descrição: Artigo jornalístico promove a defesa desesperada e agressiva de tese 
superada na 2ª Turma, segundo a qual a suspeição do ex-juiz Moro decorreria de 
“provas inválidas”.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/grupo-prerrogativas-merval-lanca-uma-
pecha-de-inidoneidade-em-fachin/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-05 17:03:39
Título: De origem ancestral, manejo florestal comunitário pode salvar a floresta
de hoje
Descrição: Caminhada para a construção da Política de Manejo Florestal de Base 
Comunitária e Familiar iniciou em junho de 2012
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/05/de-origem-ancestral-manejo-
florestal-comunitario-pode-salvar-a-floresta-de-hoje

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-05 22:28:43
Título: MP abre investigação sobre financiamento da mansão de R$ 6 milhões de 
Flávio Bolsonaro
Descrição: Ação movida pelo deputado Ivan Valente (PSOL) resultou em notícia 
fato, ainda preliminar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mp-abre-investigacao-sobre-
financiamento-da-mansao-de-r-6-milhoes-de-flavio-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-05 22:01:10
Título: MP no Tribunal de Contas quer apuração sobre despesas de R$ 2,4 milhões 
nas férias de Bolsonaro
Descrição: “Em um momento normal, tal montante já seria absurdo, todavia, na 
situação ora vivenciada, configura flagrante escárnio com o sofrimento do povo 
brasileiro”, diz o subprocurador-geral Lucas Furtado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mp-no-tribunal-de-contas-quer-
apuracao-sobre-despesas-de-r-24-milhoes-nas-ferias-de-bolsonaro/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-05 19:47:58
Título: Lula aparece à frente de Bolsonaro para eleições 2022, aponta pesquisa 
XP/Ipespe
Descrição: Rejeição ao atual governo chega a 60% e pode comprometer candidatura 
do atual presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/05/lula-aparece-a-frente-de-
bolsonaro-para-eleicoes-2022-aponta-pesquisa-xp-ipespe

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-05 18:56:20
Título: Compra de novela bíblica da Record por R$ 3,5 mi é questionada dentro da
EBC
Descrição: Enquanto paga pela exibição da novela bíblica “Os Dez Mandamentos”, 
Bolsonaro recusa aumento real para trabalhadores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/05/compra-de-novela-biblica-da-
record-por-r-3-5-mi-e-questionada-dentro-da-ebc
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-05 19:18:29
Título: GDF despeja 38 famílias em Brasília nesta segunda: \Crime humanitário\, 
diz advogada
Descrição: Famílias da ocupação CCBB foram retiradas pela terceira vez na 
pandemia.  \Escola do cerrado\ é a única a seguir em pé
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/05/gdf-autoriza-despejo-de-38-
familias-em-brasilia-crime-humanitario-diz-advogada
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-05 17:22:11
Título: Devido à pandemia, data limite para prova de vida do INSS é adiada para 
maio de 2021
Descrição: Beneficiários devem ficar atentos a tentativa de golpes na 
aposentadoria e outros benefícios
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/05/devido-a-pandemia-data-limite-
para-prova-de-vida-do-inss-e-adiada-para-maio-de-2021
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-05 16:30:53
Título: Pastor acusado de arrecadar dinheiro para milícia ignora normas em 
cultos presenciais
Descrição: Imagens divulgadas nas redes sociais mostram pessoas sem máscara e 
desrespeito às normas de distanciamento social
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/05/pastor-acusado-de-arrecadar-
dinheiro-para-milicia-ignora-normas-em-cultos-presenciais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-05 16:19:20
Título: Governo de RR diz que garimpeiros desviaram rio em área federal: \Nada 
podemos fazer\
Descrição: Vídeo mostra garimpeiros comemorando após desviar curso de um rio sem
uso de qualquer manejo ambiental
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/05/governo-de-rr-diz-garimpeiros-
desviaram-rio-em-area-federal-nada-podemos-fazer
  
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-05 14:57:58
Título: \Todo rito litúrgico pode ser feito online. Quem abre é por dinheiro\, 
dizem pastores
Descrição: Brian Kibuuka, pastor batista na Bahia, lembra que líderes religiosos
que pressionam pela liberação são minoria
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/05/todo-rito-liturgico-pode-ser-
feito-online-quem-abre-e-por-dinheiro-dizem-pastores
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-05 14:15:27
Título: Setores de vigilância, cargas e hospitais lideram ranking de óbitos 
entre 2019 e 2020
Descrição: Durante a pandemia, número de mortes de trabalhadores nas três áreas 
saltou em média 50% em relação ao ano anterior
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/05/setores-de-vigilancia-cargas-e-
hospitais-lideram-ranking-de-obitos-entre-2019-e-2020
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-05 13:47:41
Título: Entenda: Orçamento de 2021 passará por \acordo político\ para ser 
sancionado
Descrição: Despesas obrigatórias foram encolhidas e emendas parlamentares, 
infladas, gerando \contabilidade criativa\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/05/entenda-orcamento-de-2021-
passara-por-acordo-politico-para-ser-sancionado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-05 12:49:08
Título: Brasil tuvo la semana más letal de la pandemia con más de 19.600 muertos
Descrição: El sábado, los departamentos de salud de los estados registraron 
1.987 muertes, el país suma un total de más de 330.000
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/05/brasil-tuvo-la-semana-mas-letal-
de-la-pandemia-con-mas-de-19-600-muertos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-05 12:44:09
Título: Câmeras escondidas na Cracolândia flagram três meses de violência 
policial, assista
Descrição: “Não é confronto, é massacre”, alerta Craco Resiste. Imagens mostram 
pessoas sendo atacadas por agentes da GCM e da PM
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/05/cameras-escondidas-na-
cracolandia-flagram-tres-meses-de-violencia-policial-assista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-05 09:37:39
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Título: Artigo | De 1964 à pandemia do coronavírus: a maldição das Forças 
Armadas no Brasil
Descrição: Militares sabiam dos problemas da covid e como lidar com ela, mas 
escolheram a política de morte de Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/05/artigo-de-1964-a-pandemia-do-
coronavirus-a-maldicao-das-forcas-armadas-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-05 09:17:34
Título: Pagamento da nova rodada do auxílio emergencial começa nesta terça (6)
Descrição: Governo utilizará base de beneficiados em 2020 e não receberá, 
portanto, novas solicitações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/05/pagamento-da-nova-rodada-do-
auxilio-emergencial-comeca-nesta-terca-6
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-05 07:00:05
Título: Em meio a avanço conservador, pauta do \combate ao terrorismo\ ressurge 
no Congresso
Descrição: Projeto de Lei (PL) resgata tema e terá comissão própria, oposição 
alerta para criminalização de movimentos populares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/05/em-meio-a-avanco-conservador-
pauta-do-combate-ao-terrorismo-ressurge-no-congresso
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-06 01:14:13
Título: Donald Trump poder ser preso pelo que fez no verão passado, discute 
imprensa dos EUA
Descrição: A última vez que verificamos as idas e vindas legais de Donald Trump,
as coisas não estavam tão boas para o ex-presidente dos Estados Unidos. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/donald-trump-poder-ser-preso-pelo-
que-fez-no-verao-passado-discute-imprensa-dos-eua/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-05 20:41:03
Título: Revista “Time”, dos EUA, diz que Bolsonaro tirou o Brasil dos trilhos
Descrição: A revista semanal Time, dos Estado Unidos, registra que o Brasil saiu
dos trilhos na semana que passou ao relatar a piora da pandemia e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/revista-time-dos-eua-diz-que-
bolsonaro-tirou-o-brasil-dos-trilhos/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-05 17:58:57
Título: Bolsonaro autoriza aumento de 39% do preço do gás natural da Petrobras
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro, que recentemente nomeou um general para 
a Petrobras, anuiu novo aumento de 39% no preço do gás natural da estatal para 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/bolsonaro-autoriza-aumento-de-39-
do-preco-do-gas-natural-da-petrobras/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-05 11:30:53
Título: “Mamata Connection” tem contrato de R$ 8 milhões com governo Doria
Descrição: O programa Manhattan Connection, ligado ao Antagonista Diogo 
Mainardi, celebrou um contrato de R$ 8 milhões com o governo João Doria (PSDB), 
de São Paulo, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/mamata-connection-tem-contrato-de-
r-8-milhoes-com-governo-doria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-06 00:45:49
Título: Evangélica, Benedita da Silva é contra liberação de cultos: “devemos 
praticar nossa fé na segurança de nossas casas”
Descrição: Deputada se posiciona contrariamente ao ministro do STF, Nunes 
Marques, que liberou celebrações religiosas coletivas justamente no momento mais
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agudo da pandemia: \Nossas vidas são sagradas e em nossos corpos físicos está a 
Igreja de Cristo\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/evangelica-benedita-da-silva-e-contra-
liberacao-de-cultos-devemos-praticar-nossa-fe-na-seguranca-de-nossas-casas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-05 23:51:19
Título: Eleições de Equador, Peru, Chile, com Mônica Valente, do Foro de São 
Paulo, Colômbia à esquerda?
Descrição: No dia 11 de abril, Peru e Equador encaram eleições que podem 
reorganizar a correlação de forças na América Latina, enquanto no Chile a 
pandemia forçou o adiamento do pleito da Constituinte. A secretária-geral do 
Foro de São Paulo, Mônica Valente, analisa os cenários dos três países no Fórum 
América Latina. Além disso, o cientista [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/eleicoes-de-equador-peru-chile-com-
monica-valente-do-foro-de-sao-paulo-colombia-a-esquerda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-05 23:49:29
Título: Médicos e advogados denunciam: Bolsonaro não incluiu compra de vacinas 
contra a Covid no orçamento 2021
Descrição: Segundo o Instituto de Direito Sanitário Aplicado e a Associação 
Brasileira de Economia da Saúde, que entraram com representação no TCU e PGR 
contra o Ministério da Saúde, governo ignorou totalmente a persistência da 
pandemia ao elaborar o orçamento deste ano
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/medicos-e-advogados-
denunciam-bolsonaro-nao-incluiu-compra-de-vacinas-contra-a-covid-no-orcamento-
2021/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-05 23:11:22
Título: Após ter prisão domiciliar revogada, esposa de Queiroz vai receber de 
novo auxílio emergencial
Descrição: Na primeira vez que isso ocorreu, em junho de 2020, Márcia Oliveira 
de Aguiar estava foragida da Justiça junto com o marido
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apos-ter-prisao-domiciliar-revogada-
esposa-de-queiroz-vai-receber-de-novo-auxilio-emergencial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-05 22:10:15
Título: FETRAF-SC alerta: cadeia do leite pode quebrar no estado
Descrição: Federação alerta que estiagem e cigarrinha-do-milho podem excluir 
Agricultores Familiares da produção de leite, caso o Governo continue sem ação
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fetraf-sc-alerta-cadeia-do-leite-pode-
quebrar-no-estado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-05 21:59:24
Título: A crise das micros e pequenas empresas, com pandemia e desgoverno 
Bolsonaro
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil reúne especialistas do setor 
para debater o futuro das micro e pequenas empresas, depois da pandemia e com o 
desgoverno Bolsonaro. Com mediação do jornalista Marco Piva, Miriam Duailibi, 
Paulo Feldman e Tita Dias irão comentar o momento, como tem sido a sobrevivência
do setor e quais são as possibilidades [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/a-crise-das-micros-e-pequenas-empresas-
com-pandemia-e-desgoverno-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-05 21:46:10
Título: Pesquisa XP-Ipespe: Bolsonaro chega a 48% de ruim e péssimo
Descrição: O presidente ainda atingiu o mais alto índice de desaprovação desde o
início do mandato
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/pesquisa-xp-ipespe-bolsonaro-chega-a-
48-de-ruim-e-pessimo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-05 21:33:23
Título: Eleições 2022: Lula cresce e aparece à frente de Bolsonaro já no 1º 
turno, diz pesquisa XP/Ipespe
Descrição: Levantamento aponta ainda que petista venceria o atual presidente em 
um segundo turno da eleição presidencial
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2022-lula-dispara-e-aparece-
a-frente-de-bolsonaro-ja-no-1o-turno-diz-pesquisa-xp-ipespe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-05 21:15:16
Título: Vídeo: Apesar da violência, moradores resistem e PM do Distrito Federal 
desiste de destruir Escola do Cerrado
Descrição: Líder da resistência, o ativista Thiago Ávila, destaca que os 
despejos ou desocupações estão proibidos durante a pandemia da Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/video-apesar-da-violencia-moradores-
resistem-e-pm-do-distrito-federal-desiste-de-destruir-escola-do-cerrado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-05 19:37:58
Título: “Não toquem nos direitos de Lula”, diz PT em nota
Descrição: Tanto a anulação das sentenças quanto o julgamento da suspeição de 
Moro recolocaram os desvios praticados pela Lava Jato contra o ex-presidente, 
destaca o documento
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nao-toquem-nos-direitos-de-lula-diz-
pt-em-nota/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-05 19:31:59
Título: Gregorio Duvivier pede liberdade para Rodrigo Pilha, preso após exibir 
faixa ‘Bolsonaro Genocida’
Descrição: Ativista completou 18 dias preso nesta segunda-feira, defesa aguarda 
decisão judicial
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/gregorio-duvivier-pede-liberdade-
para-rodrigo-pilha-preso-apos-exibir-faixa-bolsonaro-genocida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-05 18:17:30
Título: Fátima Bezerra é vacinada e reafirma que lutará por mais doses: “Não 
sossegarei”
Descrição: Emocionada, a governadora do Rio Grande do Norte homenageou 
profissionais de saúde e o SUS, veja vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/fatima-bezerra-e-vacinada-e-
reafirma-que-lutara-por-mais-doses-nao-sossegarei/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-05 18:03:57
Título: Reações adversas por uso de cloroquina, defendido por Bolsonaro no “Kit 
Covid”, disparam 558%
Descrição: Remédios como cloroquina, hidroxicloroquina e sulfato de 
hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina são fornecidos pelo governo e não 
têm eficácia contra a Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/reacoes-adversas-por-uso-de-
cloroquina-defendido-por-bolsonaro-no-kit-covid-disparam-558/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-05 16:33:53
Título: Fux levará decisão sobre cultos presenciais ao plenário do STF na quarta
Descrição: Ainda nesta segunda-feira, Gilmar Mendes deve derrubar a decisão de 
Kássio Nunes e voltar a proibir a presença de fiéis nas igrejas
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/fux-levara-decisao-sobre-cultos-
presenciais-ao-plenario-do-stf-na-quarta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-05 16:29:54
Título: Governo nas cordas – Por Paulo Nogueira Batista Jr
Descrição: Bolsonaro não foi nocauteado, mas está cambaleante. É bem possível 
que não sejamos obrigados a esperar as eleições de 2022 para nos livrarmos deste
governo lastimável e perigoso para o país.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/governo-nas-cordas-por-paulo-nogueira-
batista-jr/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-05 09:43:30
Título: Apoiador de Trump, que firmou contratos com PRF e Defesa, mudou objeto 
social de empresa no mês em que Bolsonaro tomou posse
Descrição: Principal responsável pela empresa no Brasil diz que pediu apoio a 
Eduardo Bolsonaro no início do 2020
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apoiador-de-trump-que-firmou-
contratos-com-prf-e-defesa-mudou-objeto-social-de-empresa-no-mes-em-que-
bolsonaro-tomou-posse/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-05 19:22:12
Título: ENTREVISTA: ‘Brasil é como Fukushima, pode pôr em risco o mundo 
inteiro’, diz epidemiologista
Descrição: Para Eric Feigl-Ding, epidemiologista e especialista em economia e 
saúde global, Brasil se tornou um risco em três campos: ameaça epidemiológica, 
econômica e democrática.The post ENTREVISTA: ‘Brasil é como Fukushima, pode pôr 
em risco o mundo inteiro’, diz epidemiologista appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/05/entrevista-brasil-e-como-fukushima-
risco-mundo/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-06 05:00:10
Título: Malu Gaspar e o 'cheque em branco' de R$ 7 bi do Congresso
Descrição: Em meio à tragédia da pandemia, o Brasil enfrenta em 2021 um outro 
dilema que passa quase despercebido, mas que afeta todos os serviços públicos 
federais e chega à população na forma de obras. O Orçamento Geral da União só 
foi aprovado no final de março e ainda não foi sancionado pelo presidente Jair 
Bolsonaro. Embora já tenha sido votada, a proposta, por enquanto, é classificada
como uma peça de ficção e está sujeita a vetos e novas negociações. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/malu-gaspar-o-cheque-em-branco-de-7-bi-do-
congresso-1-24957057
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-05 00:00:00
Título: O bolsonarismo é anticristão
Descrição: O ministro Kassio Nunes Marques parece querer agradar os eleitores do
presidente que o indicou ao STF. Só isso explica sua decisão irresponsável de 
permitir, mesmo contra a vontade de prefeitos e governadores, celebrações 
religiosas coletivas -eventos com alta probabilidade de contágio- num momento de
alta da pandemia, em que morrem mais de 3.000 pessoas diariamente.Leia mais 
(04/05/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/joel-pinheiro-da-fonseca/2021/04/o-bolsonarismo-e-anticristao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-05 00:00:00
Título: PSDB isola bolsonaristas do partido e busca pontes com esquerda
Descrição: Preparando terreno para a sucessão de Jair Bolsonaro (sem partido), o
PSDB endureceu o discurso de oposição, isolou parlamentares do partido com 
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ligação mais estreita com o presidente e, nos estados, começa a ensaiar uma 
aproximação até com partidos de esquerda.Leia mais (04/05/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/04/psdb-isola-bolsonaristas-do-partido-e-busca-pontes-com-
esquerda.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-05 21:18:00
Título: Câmara vai debater quebra de patentes de vacinas em comissão geral na 
quinta-feira
Descrição: Deputados vão ouvir especialistas no tema
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/742716-camara-vai-debater-quebra-de-
patentes-de-vacinas-em-comissao-geral-na-quinta-feira/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-05 21:16:00
Título: Proposta aumenta para 20 anos pena mínima do crime de feminicídio
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/738325-proposta-aumenta-para-20-anos-
pena-minima-do-crime-de-feminicidio/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-06 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 6 de abril 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as principais notícias desta 
terça-feira (6), na qual a Caixa retoma os pagamentos do auxílio emergencial, 
Coreia do Norte se retira dos Jogos Olímpicos e repercute a proposta dos EUA de 
imposto corporativo mínimo global.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021040617274423-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-6-de-abril-/
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