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Fonte: MST
Data: 2021-04-06
Título: Dia Mundial da Saúde em defesa da vida!
Descrição: Nesta quarta-feira (7), movimentos sociais e entidades do campo 
popular realizam atos em defesa da vida, do SUS e por vacinação universal já!
Url : https://mst.org.br/2021/04/06/dia-mundial-da-saude-em-defesa-da-vida/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-04-07 06:48:23
Título: O número de mortes por coronavírus no Brasil passa de 4.000 por dia pela
primeira vez
Descrição: Crise covid 'fora de controle', diz o especialista como presidente 
Jair Bolsonaro continua a resistir ao bloqueio Coronavírus - A catástrofe de 
coronavírus no Brasil se aprofundou depois que mais de 4.000 mortes diárias 
foram relatadas pela primeira vez desde o surto começou em fevereiro do ano 
passado .Pelo menos 4.195 pessoas foram relatadas como tendo perdido suas vidas 
na terça-feira, elevando o número total de mortos no Brasil - o segundo maior do
mundo depois dos EUA - para quase 337.000. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2021/apr/07/brazils-coronavirus-death-
toll-passes-4000-a-day-for-first-time
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 01:09:11
Título: Nas últimas 24 horas, Brasil teve mais mortes por Covid que os 10 países
mais afetados pela pandemia somados
Descrição: Com as mais de 4 mil mortes registradas somente nesta terça-feira 
(6), país foi o responsável por quase 40% de todos os novos óbitos por Covid no 
mundo
Url :https://revistaforum.com.br/global/nas-ultimas-24-horas-brasil-teve-mais-
mortes-por-covid-que-os-10-paises-mais-afetados-pela-pandemia-somados/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-06 21:07:56
Título: Após prefeito reforçar lockdown, Araraquara tem 2 dias seguidos sem 
mortes por covid
Descrição: Prefeito chegou a ser ameaçado de morte pelas medidas, mas agora vê 
apoio crescendo por parte dos munícipes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/06/apos-prefeito-reforcar-lockdown-
araraquara-tem-2-dias-seguidos-sem-mortes-por-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-06 16:02:03
Título: Artigo | Desmilitarizar o Brasil, por Frei Betto
Descrição: A militarização de corações e mentes torna o outro invisível e 
desprezível, o que justifica a violência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/06/artigo-desmilitarizar-o-brasil-
por-frei-betto

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-06 15:56:22
Título: Quase 70% das pessoas que vivem em comunidades não têm dinheiro para 
comprar comida todos os dias, diz pesquisa
Descrição: Em um período de duas semanas, falta dinheiro para as refeições em 
pelo menos um dia. Movimentos sociais lançaram campanha para arrecadar cestas 
básicas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/quase-70-das-pessoas-que-vivem-em-
comunidades-nao-tem-dinheiro-para-comprar-comida-todos-os-dias-diz-pesquisa/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-06 21:56:54
Título: Vai ter turbante e Black Power sim! – Dandara Tonantzin
Descrição: É um longo processo até que pessoas negras questionem as inverdades 
forjadas pelo racismo, se orgulhem de sua estética e valorizem sua negritude. 
Por isso, já não pedimos respeito. Nós exigimos.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/vai-ter-turbante-e-black-power-sim-
dandara-tonantzin/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-06 19:22:03
Título: Gestão da Petrobras ataca a liberdade sindical
Descrição: Gerência Geral da Refinaria Landulpho Alves (Rlam), suspendeu por 29 
dias Deyvid Bacelar, coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros, em 
pleno exercício legal de seu mandato sindical
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/gestao-da-petrobras-ataca-a-liberdade-
sindical/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-06 13:16:57
Título: Proposta apresentada no Congresso pede prioridade para pobres na 
vacinação
Descrição: PSB apresentou projeto que permite incluir e detalhar grupos 
prioritários pelo critério de renda familiar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/06/proposta-apresentada-no-
congresso-pede-prioridade-para-pobres-na-vacinacao

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-06 18:03:59
Título: Brasil já perdeu quase 6 mil profissionais de saúde durante a pandemia 
do coronavírus
Descrição: Segundo dados dos cartórios, as mortes entre trabalhadores do setor 
aumentaram mais de 25% desde março do ano passado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/06/brasil-ja-perdeu-quase-6-mil-
profissionais-de-saude-durante-a-pandemia-do-coronavirus
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-06 12:59:26
Título: Cooperativas do MST lançam \Terra Livre\, marca de geleias, arroz e 
sucos orgânicos
Descrição: Movimento, que é o maior produtor de arroz orgânico da América 
Latina, tem certificação de todos artigos que vende
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/06/cooperativas-do-mst-lancam-
terra-livre-marca-de-geleias-arroz-e-sucos-organicos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-06 12:44:53
Título: Redução do Orçamento de 2021 obriga IBGE a suspender exame para agentes 
censitários
Descrição: Texto aprovado pelo Congresso reduziu em 96% os recursos destinados à
realização do Censo Demográfico
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/06/reducao-do-orcamento-de-2021-
obriga-ibge-a-suspender-exame-para-agentes-censitarios
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-06 12:22:58
Título: Só no Mato Grosso, covid já matou 16 pastores da igreja Assembleia de 
Deus
Descrição: Governador Mauro Mendes (Democratas) sancionou lei que considera 
atividade religiosa como essencial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/06/so-no-mato-grosso-covid-ja-
matou-16-pastores-da-igreja-assembleia-de-deus
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-06 08:00:05
Título: Instituições da Arquidiocese de BH e PUC Minas apoiam medidas de 
restrição a templos
Descrição: Preocupadas com a decisão do ministro Kassio Nunes, do STF, 
instituições se mostram a favor da Prefeitura de BH
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/06/instituicoes-da-arquidiocese-de-
bh-e-puc-minas-apoiam-medidas-de-restricao-a-templos
 
Fonte: DefesaNet RSS
Título: Brasil tem 29 fábricas de veículos paradas: 'Crise sem precedentes'
Url :https://www.defesanet.com.br/pw/noticia/40286/Brasil-tem-29-fabricas-de-
veiculos-paradas---Crise-sem-precedentes-/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-04-07 01:29:00
Título: BRASIL GOBIERNO - El Gobierno de Bolsonaro cambia al jefe de la Policía 
por tercera vez en un año
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/el-gobierno-de-bolsonaro-cambia-
al-jefe-la-policia-por-tercera-vez-en-un-ano/20000035-4505541?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-06 10:14:27
Título: PL Padre Júlio Lancellotti contra arquitetura hostil segue para 
aprovação na Câmara
Descrição: Proposta prevê mudar o Estatuto da Cidade para proibir, por exemplo, 
a instalação de estacas e pedras sob viadutos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/06/pl-padre-julio-lancellotti-
contra-arquitetura-hostil-segue-para-aprovacao-na-camara
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-06 10:00:34
Título: Elogiada por Bolsonaro, Chapecó só reduziu mortes após lockdown de 14 
dias em março
Descrição: Casos ativos de covid caíram 61% com medidas restritivas, prefeito 
bolsonarista atribui resultado a \tratamento precoce\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/06/elogiada-por-bolsonaro-chapeco-
so-reduziu-mortes-apos-lockdown-de-14-dias-em-marco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-06 09:46:03
Título: Camponeses relatam cerco da PM em Corumbiara (RO), palco de massacre em 
1995
Descrição: Moradores do acampamento Manoel Ribeiro, construído em agosto 2020, 
denunciam \guerra orquestrada\ do governo do estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/06/camponeses-relatam-cerco-da-pm-
em-corumbiara-ro-palco-de-massacre-em-1995
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-07 03:12:21
Título: Câmara aprova a privatização da vacina enquanto falta imunizantes no 
país
Descrição: Deputados aprovam texto-base de projeto sobre compra de vacinas por 
empresas A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do Projeto de Lei 948/21, 
que permite 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/camara-aprova-a-privatizacao-da-
vacina-enquanto-falta-imunizantes-no-pais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-06 23:33:36
Título: Jornal Nacional, da Globo, faz edição especial sobre mais de 4 mil 
mortes por covid
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Descrição: A TV Globo leva ao ar na noite desta terça-feira (6/4) edição 
especial do Jornal Nacional sobre os mais de 4 mil mortos, em único 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/jornal-nacional-da-globo-faz-
edicao-especial-sobre-mais-de-4-mil-mortes-por-covid/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-06 20:55:13
Título: Moradores de favelas protocolam novo pedido de impeachment contra 
Bolsonaro
Descrição: Moradores de favelas e periferias protocolaram hoje (6), na Câmara 
dos Deputados, um novo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). No 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/moradores-de-favelas-protocolam-
novo-pedido-de-impeachment-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-06 18:40:35
Título: Gilmar Mendes dá 5 dias para MJ explicar uso da LSN contra críticos de 
Bolsonaro
Descrição: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 
ontem (5) um prazo de cinco dias para que o Ministério da Justiça esclareça o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/gilmar-mendes-da-5-dias-para-mj-
explicar-uso-da-lsn-contra-criticos-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 02:22:55
Título: Maricá, governada pelo PT, é a primeira cidade do Brasil a solicitar à 
Anvisa autorização para importar vacinas
Descrição: A prefeitura de Maricá assinou contrato para trazer doses da Sputnik 
V para a cidade no dia 19 de março e trabalha com um cronograma de receber lotes
da vacina entre abril e novembro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/marica-governada-pelo-pt-e-a-primeira-
cidade-do-brasil-a-solicitar-a-anvisa-autorizacao-para-importar-vacinas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 01:34:27
Título: Gilmar Mendes chama mídia de corrupta e Bretas de “juiz musculoso do 
Rio”
Descrição: Ministro do STF já fez duras críticas ao trabalho do juiz, 
responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro: “Escândalo”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gilmar-mendes-chama-midia-de-corrupta-
e-bretas-de-juiz-musculoso-do-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 01:25:31
Título: Câmara já tem mais de 100 pedidos de impeachment abertos contra 
Bolsonaro
Descrição: Confira um levantamento obtido pela Fórum com todos os 108 pedidos de
impedimento do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/camara-ja-tem-mais-de-100-pedidos-de-
impeachment-abertos-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-06 23:54:48
Título: Templo é Dinheiro! – Por pastor Zé Barbosa Jr
Descrição: Não tenha dúvida: pastores e padres que defendem abertura de templos 
agora não são discípulos de Cristo. São servos do dinheiro, filhos de Mamom, a 
quem Jesus coloca como um dos seus principais opositores.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/templo-e-dinheiro-por-pastor-ze-barbosa-
jr/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-06 23:44:12
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Título: Flávio Bolsonaro vai à polícia contra Ivan Valente (PSOL), autor de ação
no MP para investigar mansão de R$6 milhões
Descrição: Senador, alvo de um inquérito no MP aberto após ação movida pelo 
deputado, registrou Boletim de Ocorrência por \denunciação caluniosa\, psolista 
diz que trata-se de \mais uma ação diversionista de quem tem culpa no cartório\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-bolsonaro-vai-a-policia-contra-
ivan-valente-psol-autor-de-acao-no-mp-para-investigar-mansao-de-r6-milhoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-06 22:56:28
Título: Gilmar Mendes diz que participação de Moro no governo Bolsonaro foi “a 
cereja do bolo”
Descrição: O ministro disse que o ex-juiz já fazia política antes de assumir o 
ministério e que ganhou tanta notoriedade porque o Brasil “sofre de carência de 
salvadores e uma democracia não deve ter isso”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gilmar-mendes-diz-que-participacao-de-
moro-no-governo-bolsonaro-foi-a-cereja-do-bolo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-06 22:48:40
Título: Bolsonaro usa o microempreendedor como massa de manobra – Por Raphael 
Fagundes
Descrição: Abrir os olhos do pequeno comerciante é um caminho importante para 
pôr fim a esse governo tirânico. Apresentar projetos consistentes para esse 
setor resolveria muito dos problemas nacionais.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/bolsonaro-usa-o-microempreendedor-como-
massa-de-manobra-por-raphael-fagundes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-06 21:30:45
Título: Juiz contraria MP e nega liberdade para Rodrigo Pilha, preso após exibir
faixa ‘Bolsonaro Genocida’
Descrição: Érico Grassi, irmão do ativista, considerou a decisão \
inacreditável\, defesa irá recorrer
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/juiz-contraria-mp-e-nega-liberdade-
para-rodrigo-pilha-preso-apos-exibir-faixa-bolsonaro-genocida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-06 20:44:27
Título: Flávio Dino anuncia “Comida na Mesa”, plano para combater a fome durante
pandemia
Descrição: O governo do Maranhão investirá R$ 180 milhões nos próximos meses em 
ações para dar assistência às famílias carentes no estado
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/flavio-dino-anuncia-comida-na-mesa-
plano-para-combater-a-fome-durante-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-06 20:42:05
Título: Câmara aprova urgência de projeto que legaliza que empresários furem 
fila da vacina
Descrição: Oposição classifica projeto, defendido por Arthur Lira, como \
camarote de vacinas\ e \apartheid sanitário\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/camara-aprova-urgencia-de-projeto-que-
legaliza-que-empresarios-furem-fila-da-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-06 18:33:58
Título: Número de bilionários cresce no Brasil e no mundo mesmo com crise gerada
pela Covid
Descrição: Patrimônio dos bilionários brasileiros praticamente dobrou enquanto  
mais da metade da população enfrenta insegurança alimentar
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/numero-de-bilionarios-cresce-no-brasil-
e-no-mundo-mesmo-com-crise-gerada-pela-covid/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-06 18:33:07
Título: Após péssima repercussão, Greca desiste de multar quem doar comida aos 
sem-teto de Curitiba
Descrição: O prefeito da capital paranaense encaminhou à Câmara Municipal uma 
alteração no projeto, retirando a multa, que estava prevista no texto original 
do Mesa Solidária
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apos-pessima-repercussao-greca-desiste-
de-multar-quem-doar-comida-aos-sem-teto-de-curitiba/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-06 18:28:54
Título: O Tempo Urge! – Por Juca Ferreira
Descrição: Os desafios são enormes! Vai ser preciso criar uma unidade na luta 
num grau ainda inexistente e criar uma coesão renovada no campo democrático e 
popular, como parte da preparação para a disputa política.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/o-tempo-urge-por-juca-ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-06 18:15:49
Título: Há uma pessoa por trás de cada número – Por Ana Beatriz Prudente
Descrição: O Brasil segue sem protocolos médicos para tratamento de vítimas da 
Covid-19. O Brasil segue sem um plano nacional efetivo de combate à doença. O 
Brasil segue liderando o ranking dos países que não conseguiram elaborar 
respostas para a crise.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/ha-uma-pessoa-por-tras-de-cada-numero-por-
ana-beatriz-prudente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-06 17:50:03
Título: Justiça atende a recurso de Eduardo Paes e determina volta às aulas 
presenciais no Rio
Descrição: Escolas devem seguir sistema de rodízio. Professores ainda não se 
vacinaram na cidade
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/justica-atende-a-recurso-de-eduardo-
paes-e-determina-volta-as-aulas-presenciais-no-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-06 17:42:05
Título: Valdemar da Costa Neto, figura lendária do Centrão, reaparece ao lado de
Bolsonaro
Descrição: O presidente do PL, condenado por corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, teve lugar de destaque na cerimônia de posse da nova ministra da 
Secretaria de Governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/valdemar-da-costa-neto-figura-
lendaria-do-centrao-reaparece-ao-lado-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-06 16:37:21
Título: Ex-ministro Carlos Minc divulga vídeo que recebeu com imagem de Hitler 
em balão: Estarrecedor, veja
Descrição: De acordo com ele, a imagem foi feita próximo à Reserva Biológica do 
Tinguá, na Baixada Fluminense
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/ex-ministro-carlos-minc-divulga-
video-que-recebeu-com-imagem-de-hitler-em-balao-estarrecedor-veja/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-06 16:07:12
Título: Entidades ligadas à EBC querem que MPF investigue aluguel milionário de 
novela bíblica da TV Record
Descrição: A TV Brasil contratou a novela “Os Dez Mandamentos”, que já passou na
TV Record. Por cada um dos 242 episódios, Bolsonaro vai pagar R$ 13.252,35 à 
emissora do bispo Edir Macedo
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/entidades-ligadas-a-ebc-querem-que-
mpf-investigue-aluguel-milionario-de-novela-biblica-da-tv-record/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-07 04:05:46
Título: Pastores acusam Universal de quebrar seus sigilos bancários após 
investimentos em bitcoins
Descrição: Religiosos afirmam que igreja de Edir Macedo fez uma devassa em suas 
vidas para controlar seus investimentos em criptomoedas.The post Pastores acusam
Universal de quebrar seus sigilos bancários após investimentos em bitcoins 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/07/pastores-acusam-universal-de-quebrar-
seus-sigilos-bancarios-apos-investimentos-em-bitcoins/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-06 11:00:05
Título: O Brasil do macho desgovernado: ele urra e usa um celular no lugar do 
tacape
Descrição: Expondo nas redes seu descontentamento com os costumes ou a política 
nacional, o macho desgovernado exige que seus atos preconceituosos sejam 
entendidos como direitos.The post O Brasil do macho desgovernado: ele urra e usa
um celular no lugar do tacape appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/06/brasil-macho-desgovernado-celular-
lugar-tacape/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-04-06 03:00:00
Título: Agricultura 4.0: o dilema dos avanços tecnológicos no campo e a volta ao
Mapa da Fome. Entrevista especial com Fabiana Scoleso
Descrição:  
Desde o primeiro movimento da primeira revolução industrial se discute o http://
www.ihu.unisinos.br/608091-agricultura-4-0-o-dilema-dos-avancos-tecnologicos-no-
campo-e-a-volta-ao-mapa-da-fome-entrevista-especial-com-fabiana-scoleso
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-07 06:00:11
Título: Secretário da Receita confirma que se encontrou com Flávio Bolsonaro 
para tratar de suspeitas do caso Queiroz
Descrição: O secretário da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, confirmou 
à Câmara dos Deputados que se encontrou com Flávio Bolsonaro para tratar de 
suspeitas do senador sobre a origem do caso Queiroz.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/secretario-da-receita-confirma-que-
se-encontrou-com-flavio-bolsonaro-para-tratar-de-suspeitas-do-caso-queiroz-
24958985
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-07 06:00:46
Título: Lei Maria da Penha: demanda triplica, e ONG busca mais voluntários para 
atender vítimas de violência doméstica
Descrição: RIO — Quando era estagiária na Defensoria Pública do Rio, a advogada 
Patrícia Pacheco, de 32 anos, presidente da OAB Jovem da Barra da Tijuca, ficou 
impressionada com o caso de uma mulher que levara um soco por ter queimado o 
arroz. Hoje, a moradora da Barra é uma das voluntárias do Grupo de Apoio à 
Mulher (Gram), que ajuda mulheres vítimas de violência gratuitamente em todo o 
Brasil com apoio jurídico, psicológico, escuta ativa e terapias holísticas. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/lei-maria-da-penha-demanda-triplica-
ong-busca-mais-voluntarios-para-atender-vitimas-de-violencia-domestica-24953465
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-06 20:21:09
Título: Covid-19: Anthony Fauci diz que Brasil deve considerar seriamente fazer 
lockdown
Descrição: Líder no combate à covid-19 nos EUA, médico americano diz que 
situação do Brasil é 'muito grave', está se espalhando pela América do Sul, e 

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/lei-maria-da-penha-demanda-triplica-ong-busca-mais-voluntarios-para-atender-vitimas-de-violencia-domestica-24953465
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/lei-maria-da-penha-demanda-triplica-ong-busca-mais-voluntarios-para-atender-vitimas-de-violencia-domestica-24953465
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/secretario-da-receita-confirma-que-se-encontrou-com-flavio-bolsonaro-para-tratar-de-suspeitas-do-caso-queiroz-24958985
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/secretario-da-receita-confirma-que-se-encontrou-com-flavio-bolsonaro-para-tratar-de-suspeitas-do-caso-queiroz-24958985
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/secretario-da-receita-confirma-que-se-encontrou-com-flavio-bolsonaro-para-tratar-de-suspeitas-do-caso-queiroz-24958985
http://localhost/159-noticias/entrevistas/595218-a-mutacao-do-mundo-do-trabalho-e-a-protecao-dos-trabalhadores-60-dos-empregos-serao-automatizados-entrevis
http://localhost/159-noticias/entrevistas/595218-a-mutacao-do-mundo-do-trabalho-e-a-protecao-dos-trabalhadores-60-dos-empregos-serao-automatizados-entrevis
http://localhost/159-noticias/entrevistas/595218-a-mutacao-do-mundo-do-trabalho-e-a-protecao-dos-trabalhadores-60-dos-empregos-serao-automatizados-entrevis
https://theintercept.com/2021/04/06/brasil-macho-desgovernado-celular-lugar-tacape/
https://theintercept.com/2021/04/06/brasil-macho-desgovernado-celular-lugar-tacape/
https://theintercept.com/2021/04/07/pastores-acusam-universal-de-quebrar-seus-sigilos-bancarios-apos-investimentos-em-bitcoins/
https://theintercept.com/2021/04/07/pastores-acusam-universal-de-quebrar-seus-sigilos-bancarios-apos-investimentos-em-bitcoins/
https://revistaforum.com.br/politica/entidades-ligadas-a-ebc-querem-que-mpf-investigue-aluguel-milionario-de-novela-biblica-da-tv-record/
https://revistaforum.com.br/politica/entidades-ligadas-a-ebc-querem-que-mpf-investigue-aluguel-milionario-de-novela-biblica-da-tv-record/


que país precisa de medidas sanitárias severas e aceleração do ritmo de 
vacinação
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-56655828
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-07 01:51:33
Título: Miguel Nicolelis: “Óbitos podem superar nascimentos no país em abril por
causa da covid-19”
Descrição: No segundo episódio do podcast ‘Diário do Front’, neurocientista fala
dos impactos demográficos da pandemia no Brasil e manda um recado para o novo 
comandante do Exército. Ouça a coluna
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-07/miguel-nicolelis-obitos-podem-
superar-nascimentos-no-pais-em-abril-por-causa-da-covid-19.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-06 00:00:00
Título: Em reunião entre PT e PSB, Lula agrada ao falar em ampliar alianças para
além da esquerda
Descrição: Lideranças de PT e PSB, como Lula, os presidentes Gleisi Hoffmann e 
Carlos Siqueira, o governador Renato Casagrande (ES), Márcio França e o deputado
Paulo Teixeira (SP) tiveram um encontro virtual nesta terça-feira (6).Leia mais 
(04/06/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/04/em-reuniao-entre-pt-e-psb-lula-agrada-ao-falar-em-
ampliar-aliancas-para-alem-da-esquerda.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-04-06 00:00:00
Título: Procon-SP notifica Facebook por suposto vazamento de dados de usuários
Descrição: O Procon-SP disse nesta terça-feira (6) que notificou o Facebook por 
um suposto vazamento de dados de 500 milhões de usuários da plataforma.Leia mais
(04/06/2021 - 17h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2021/04/procon-sp-notifica-facebook-por-suposto-vazamento-de-dados-de-
usuarios.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-07 03:23:00
Título: Câmara aprova texto-base de projeto sobre compra de vacinas pelo setor 
privado
Descrição: Votação da proposta prossegue nesta quarta-feira. Serão analisados 
destaques que podem alterar pontos do texto
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/743224-camara-aprova-texto-base-de-
projeto-sobre-compra-de-vacinas-pelo-setor-privado/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-06 21:05:00
Título: Advogados e militantes defendem mais igualdade de gênero e raça nas 
eleições no Brasil
Descrição: Relatora avalia que debate sobre mudanças na legislação eleitoral 
está maduro e sem grandes divergências
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/743239-advogados-e-militantes-defendem-
mais-igualdade-de-genero-e-raca-nas-eleicoes-no-brasil/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-07 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 7 de abril 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os destaques desta quarta-feira 
(7), marcada pela conversa entre Bolsonaro e Putin, pela posse do novo chanceler
brasileiro e pelo começo \bem-sucedido\ de negociações com o Irã para a volta ao
acordo nuclear.
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Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021040717280637-
ManhcomSputnikBrasildestaquesdestaquarta-feira7deabril/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-07 03:52:34
Título: Novo método de hackear contas do WhatsApp é descoberto no Reino Unido
Descrição: Uma nova estratégia para hackear as contas do WhatsApp está sendo 
utilizada por hackers no Reino Unido.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2021040717279764-novo-metodo-
de-hackear-contas-do-whatsapp-e-descoberto-no-reino-unido/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-06 22:22:00
Título: Falta de credibilidade do novo presidente dificulta ajustes no BB, 
avalia economista
Descrição: Na última semana, o governo formalizou uma polêmica mudança no 
comando do Banco do Brasil, gerando incômodo entre conselheiros da instituição e
levantando dúvidas sobre os novos rumos do banco mais antigo do país.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021040617279230-falta-de-credibilidade-
do-novo-presidente-dificulta-ajustes-no-bb-avalia-economista/
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