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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-07 21:45:30
Título: Registros de óbitos crescem 40% no 1º trimestre de 2021 no Brasil
Descrição: As mortes registradas em todo o ano de 2020 alcançaram 1.443.405, 
número 8.3% maior do que no ano anterior
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/07/registros-de-obitos-crescem-40-
no-1-trimestre-de-2021-no-brasil

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-04-07
Título: ‘Há uma visão global de que o Brasil está na mão de um genocida’, diz 
ex-ministro da Saúde.
Descrição: O Brasil registrou 3.829 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, 
segundo boletim divulgado na noite desta quarta-feira 7 pelo Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde. 
Url : https://www.cartacapital.com.br/saude/ha-uma-visao-global-de-que-o-brasil-
esta-na-mao-de-um-genocida-diz-ex-ministro-da-saude/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-07 19:01:45
Título: Com aumento da fome, famílias do campo buscam soluções para manter 
produção de comida
Descrição: Até quinta-feira (8), Contag reúne milhares de pessoas virtualmente 
para debater as principais pautas do setor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/07/com-aumento-da-fome-familias-do-
campo-buscam-solucoes-para-manter-producao-de-comida
 
Fonte: CUT
Data: 2021-04-07
Título: Brasil tem 65 pessoas no ranking dos bilionários, enquanto 19 milhões 
passam fome
Descrição: Entre 2020 e 2021, patrimônio dos super-ricos aumentou 71% - pulou de
US$ 121 bilhões (R$ 710 bilhões) no ano passado para US$ 219,1 bilhões (R$ 1,225
trilhão) este ano
Url : htps://www.cut.org.br/noticias/brasil-tem-65-pessoas-no-ranking-dos-
bilionarios-enquanto-19-milhoes-passam-fome-8f86

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-07 09:22:43
Título: O capitalismo é o problema, denunciam organizações populares no Dia 
Mundial da Saúde
Descrição: Centenas de movimentos pelo mundo lançaram manifesto em defesa da 
vacinação e renda básica universal durante pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/07/o-capitalismo-e-o-problema-
denunciam-organizacoes-populares-no-dia-mundial-da-saude

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 18:47:30
Título: Câmara de Araraquara aprova por unanimidade Lei Marielle Franco
Descrição: O “Dia de Luta contra o Genocídio da Mulher Negra” será lembrado todo
ano, com a realização de palestras, seminários, exposições, atividades e outros 
eventos de visibilidade na cidade
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/camara-de-araraquara-aprova-por-
unanimidade-lei-marielle-franco/

Fonte: MST
Data: 2021-04-07
Título: Nova edição da ‘lista suja’ do trabalho escravo tem 92 nomes e mais de 
1.700 resgatados
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Descrição: Relação traz construtoras, mineradoras e empresas do setor 
agropecuário
Url : https://mst.org.br/2021/04/07/nova-edicao-da-lista-suja-do-trabalho-
escravo-tem-92-nomes-e-mais-de-1-700-resgatados/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-07 19:02:33
Título: STF suspende julgamento sobre abertura de igrejas durante a pandemia
Descrição: Corte vai retomar os trabalhos na quinta-feira (8), ministro Gilmar 
Mendes votou contra a abertura de templos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/07/stf-suspende-julgamento-sobre-
abertura-de-igrejas-durante-a-pandemia

Fonte: MST
Data: 2021-04-07
Título: Alfredo Bosi, um dos nossos
Descrição: Morre aos 84 anos, o escritor e um dos maiores críticos literários do
país. Mais uma vida que se perde entre os 337 mil mortos pela Covid-19
Url : https://mst.org.br/2021/04/07/alfredo-bosi-um-dos-nossos/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-07 00:00:00
Título: Cotado para diretoria da PF driblou pressão para investigar e indiciar 
Glenn Greenwald
Descrição: Cotado para comandar a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime 
Organizado na nova gestão da Polícia Federal, o delegado Luiz Flávio Zampronha é
visto internamente como pouco suscetível à pressão.
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/04/cotado-para-diretoria-da-pf-driblou-pressao-para-
investigar-e-indiciar-glenn-greenwald.shtml

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Opinião: É necessária mais proteção às mulheres na pandemia
Descrição: Pandemia atingiu as mulheres de forma desproporcional, mostra 
relatório anual da Anistia Internacional. Por isso é importante que haja mais 
medidas para protegê-las, opina Manuela Kasper-Claridge.
Url :https://www.dw.com/pt-br/opinião-é-necessária-mais-proteção-às-mulheres-na-
pandemia/a-57119645?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-07 19:24:59
Título: Carta aberta de ginecologistas cobra ações para redução de mortes de 
mães na pandemia
Descrição: Documento alerta para falta de atendimento adequado e diz que medidas
de combate ao aumento de óbitos são urgentes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/07/carta-aberta-de-ginecologistas-
cobra-acoes-para-reducao-de-mortes-de-maes-na-pandemia

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 13:54:32
Título: Hospitais das Forças Armadas bloqueiam civis e ficam com até 85% dos 
leitos de UTIs vagos
Descrição: Bancada do PSOl na Câmara entrou com ação na PGR para que leitos de 
hospitais militares sejam ocupados por pacientes de Covid-19. Mais de 500 
pessoas morreram por falta de leito de UTI somente em SP
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/hospitais-das-forcas-armadas-
bloqueiam-civis-e-ficam-com-ate-85-dos-leitos-de-utis-vagos/
 
Fonte: Montedo
Data: 2021-04-07
Título: Tenente do Exército perde o posto e a patente após ser condenado por 
receber propina de empresa do ramo hospitalar
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Descrição: De acordo com o MPM, o militar, enquanto servia no Hospital de Área 
do Recife (HMAR), envolveu-se num esquema criminoso de recebimento de propina 
que durou de janeiro de 2008 a fevereiro de 2011. Os valores indevidos eram 
pagos por uma empresa que prestava serviços de quimioterapia.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/04/07/tenente-do-exercito-perde-o-posto-e-
a-patente-apos-ser-condenado-por-receber-propina-de-empresa-do-ramo-hospitalar/

Fonte: DefesaNet RSS
Título: Cadetes da AMAN participam de intercâmbio virtual com cadetes da 
Academia Militar de West Point (EUA) 
Descrição: NA
Url :https://www.defesanet.com.br/br_usa/noticia/40299/Cadetes-da-AMAN-
participam-de-intercambio-virtual-com-cadetes-da-Academia-Militar-de-West-Point-
%28EUA%29-/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-07 19:44:30
Título: Globo e Google anunciam parceria de conteúdo de olho na ‘TV do futuro’
Descrição: A TV Globo e a gigante de tecnologia Google anunciaram uma parceira 
de conteúdo visando a ,TV do futuro, e o mercado mundial. O modelo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/globo-e-google-anunciam-parceria-
de-conteudo-de-olho-na-tv-do-futuro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-07 18:25:40
Título: Polícia do DF põe abaixo Escola do Cerrado, que atendia crianças sem 
teto na pandemia
Descrição: Governo do DF solicitou e STJ concedeu ordem para despejar 38 
famílias durante crise sanitária, Defensoria vai recorrer
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/07/policia-do-df-poe-abaixo-escola-
do-cerrado-que-atendia-criancas-sem-teto-na-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-07 17:21:37
Título: Para receber benefício de R$ 500 de Doria, paulistas terão que sair para
trabalhar
Descrição: Nas últimas 24 horas, estado teve 889 mortes por covid registradas, 
oposição na Alesp critica o projeto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/07/para-receber-beneficio-de-r-500-
de-doria-paulistas-terao-que-sair-para-trabalhar
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-07 16:09:41
Título: Artigo | O recuo de Doria e a vitória da mobilização dos trabalhadores 
da educação
Descrição: Sem planejamento e segurança aos profissionais do setor da educação, 
reabrir as escolas deu errado, avalia Fernando Heck
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/07/artigo-o-recuo-de-doria-e-a-
vitoria-da-mobilizacao-dos-trabalhadores-da-educacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-07 13:14:34
Título: Brasil é o recordista mundial em mortes de jornalistas pela covid-19 com
169 óbitos
Descrição: São Paulo, Amazonas e Pará reúnem a maioria dos óbitos provocados na 
categoria pelo coronavírus
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/07/brasil-e-o-recordista-mundial-
em-mortes-de-jornalistas-pela-covid-19-com-169-obitos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-07 07:52:31
Título: Lockdown funciona: veja exemplos de cidades que diminuíram o contágio 
com a medida
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Descrição: Para especialistas, diminuição da circulação de pessoas é essencial 
para o controle da transmissão do novo coronavírus
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/07/lockdown-funciona-veja-exemplos-
de-cidades-que-diminuiram-o-contagio-com-a-medida
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-08 00:32:39
Título: STF vai julgar escolas cívico-militares do Paraná
Descrição: PT, PSOL e PCdoB vão ao STF contra a criação das escolas cívico-
militares do Paraná A lei questionada pelos partidos cria e regulamenta o 
funcionamento 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/stf-vai-julgar-escolas-civico-
militares-do-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-08 00:07:53
Título: Requião Filho: Uma breve reflexão sobre a Vacina
Descrição: Por Requião Filho* A IDEIA DE GENTRIFICAÇÃO DA VACINA BASEADA NA 
meriARISTOCRACIA NO BRASIL Com a possibilidade de compra direcionada de vacinas 
por alguns entes 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/requiao-filho-uma-breve-reflexao-
sobre-a-vacina/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-07 20:29:04
Título: PSOL aciona Procuradoria para que leitos de hospitais militares sejam 
destinados ao SUS
Descrição: A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados encaminhou hoje (7) um 
ofício à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão ligado ao 
Ministério Público 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/psol-aciona-procuradoria-para-que-
leitos-de-hospitais-militares-sejam-destinados-ao-sus/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-07 19:49:35
Título: Sindicato entra com ação contra Bolsonaro por ataques a jornalistas
Descrição: O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo 
(SJSP) entrou com uma ação contra o presidente, Jair Bolsonaro, nesta quarta-
feira (7) – Dia 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/sindicato-entra-com-acao-contra-
bolsonaro-por-ataques-a-jornalistas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-07 17:37:43
Título: Anistia Internacional denuncia alta da violência policial no Brasil em 
meio à pandemia de Covid-19
Descrição: O relatório anual da Anistia Internacional publicado nesta quarta-
feira (7) destaca as consequências da crise sanitária e das medidas adotadas 
pelos governos contra a pandemia 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/anistia-internacional-denuncia-
alta-da-violencia-policial-no-brasil-em-meio-a-pandemia-de-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-07 13:24:17
Título: No Dia Mundial da Saúde, Lula afirma que “não há saída individual” 
contra a Covid-19
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou nesta quarta-
feira (7/4) uma carta alusiva ao Dia Mundial da Saúde. Na missiva, o petista 
afirmou 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/no-dia-mundial-da-saude-lula-
afirma-que-nao-ha-saida-individual-contra-a-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-07 10:29:33
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Título: Lula diz ao PSB que pandemia é mais importante que frente eleitoral
Descrição: Lula admitiu ampliar alianças para além da esquerda visando disputar 
as eleições presidenciais de 2022 O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira,
relatou que se 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/lula-diz-ao-psb-que-pandemia-e-
mais-importante-que-frente-eleitoral/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 09:01:59
Título: Após jantar, presidente do Einstein elogia Guedes por PIB e Queiroga por
máscaras, mas diz que “não polemizamos” por lockdown
Descrição: Claudio Lottenberg, presidente do Conselho do Hospital Albert 
Einstein, ignorou que o próprio Bolsonaro não utiliza máscaras e disse que 
Guedes lembrou que PIB \não foi tão negativo quanto se imaginava\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-jantar-presidente-do-einstein-
elogia-guedes-por-pib-e-queiroga-por-mascaras-mas-diz-que-nao-polemizamos-por-
lockdown/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 08:32:05
Título: Bolsonaro apoia “fura-fila” de empresários na vacinação contra Covid, 
diz Wizard
Descrição: Mentor da proposta, ao lado do veio da Havan, Carlos Wizard diz que 
recebeu documento do governo oferecendo apoio para compra de vacinas pelo setor 
privado. \Em total consonância e harmonia com o Ministério da Saúde”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-apoia-fura-fila-de-
empresarios-na-vacinacao-contra-covid-diz-wizard/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 02:30:48
Título: Empresários poupam Bolsonaro de críticas durante jantar e atacam o PT: 
“Brasil não volta para vagabundo”
Descrição: Mesmo diante da crise econômica e tragédia sanitária, Bolsonaro disse
para o grupo de empresários com o qual se reuniu em um jantar em SP que o país 
estaria pior se o PT estivesse no poder, e foi endossado pela claque
Url :https://revistaforum.com.br/politica/empresarios-poupam-bolsonaro-de-
criticas-durante-jantar-com-o-presidente-e-atacam-o-pt-brasil-nao-volta-para-
vagabundo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 01:42:23
Título: Parlamentares repudiam documento da equipe de Guedes que diz que pobres 
não leem livros
Descrição: Nota lançada pela Frente Parlamentar em Defesa do Livro aponta que a 
Receita \utiliza informação distorcida\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/parlamentares-repudiam-documento-da-
equipe-de-guedes-que-diz-que-pobres-nao-leem-livros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 01:25:32
Título: Celso de Mello elogia lockdown em Araraquara e detona Bolsonaro: 
“repulsivo e horrendo grito necrófilo”
Descrição: Ex-ministro do STF enviou texto a amigos via WhatsApp chamando o 
presidente de \despreparado\ e \insensato\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/celso-de-mello-elogia-lockdown-em-
araraquara-e-detona-bolsonaro-repulsivo-e-horrendo-grito-necrofilo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 01:01:57
Título: Metroviários de SP aderem a greve que cobra vacinação, lockdown e 
auxílio emergencial
Descrição: Mobilização convocada pra o dia 20 reúne outros trabalhadores dos 
transportes
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Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/metroviarios-de-sp-aderem-a-greve-
que-cobra-vacinacao-lockdown-e-auxilio-emergencial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 00:35:17
Título: O significado do fura-fila da vacina: salve-se quem puder! – Por Rogério
Correia
Descrição: Não dá para comemorar o fura-fila como se ele fosse a “liberação” de 
mais vacinas para o povo brasileiro. Infelizmente, não é isso.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/o-significado-do-fura-fila-da-vacina-
salve-se-quem-puder-por-rogerio-correia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 23:53:32
Título: Renan Calheiros defende candidatura de Lula em 2022
Descrição: \A candidatura de Lula é uma reparação do país e uma forma de colocar
para trás o avanço da direita\, declarou o senador
Url :https://revistaforum.com.br/politica/renan-calheiros-defende-candidatura-
de-lula-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 23:47:02
Título: Bancada do PSOL denuncia Ibaneis na PGR por abuso de autoridade em 
despejo de ocupação
Descrição: Sob ordens do governador, a PM, de forma arbitrária e violenta, 
despejou 38 famílias da ocupação CCBB e destruiu a Escola do Cerrado, em 
Brasília
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/bancada-do-psol-denuncia-ibaneis-na-
pgr-por-abuso-de-autoridade-em-despejo-de-ocupacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 23:29:55
Título: Ao contrário do Brasil, Maricá ganha destaque positivo no exterior 
durante pandemia
Descrição: Rede de televisão do mundo árabe ressaltou os bons resultados da 
administração petista no combate à Covid-19 no município fluminense de 164 mil 
habitantes.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ao-contrario-do-brasil-marica-ganha-
destaque-positivo-no-exterior-durante-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 23:15:02
Título: Governadores podem acionar o STF para garantir vacina Sputnik
Descrição: Alegação é de que Anvisa estaria atrasando liberação do imunizante
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governadores-podem-acionar-o-stf-para-
garantir-vacina-sputnik/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 20:23:03
Título: Bia Kicis censura ata da CCJ e apaga críticas a Bolsonaro por genocídio
Descrição: A palavra genocida por substituída por \expressão retirada por 
determinação da Presidência\ em discursos de Maria do Rosário, Fernanda 
Melchionna, Rui Falcão, Erika Kokay e Orlando Silva contra Bolsonaro, confira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bia-kicis-censura-ata-da-ccj-e-apaga-
criticas-a-bolsonaro-por-genocidio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 20:11:55
Título: Gesto supremacista: assessor de Bolsonaro presta depoimento à Polícia 
Legislativa e expectativa é de indiciamento
Descrição: Depoimento de Filipe Martins, que permanecesse como assessor do 
governo mesmo após a demissão de seu ex-chefe, Ernesto Araújo, já dura mais de 1
hora
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/gesto-supremacista-assessor-de-
bolsonaro-presta-depoimento-a-policia-legislativa-e-expectativa-e-de-
indiciamento/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 20:08:29
Título: Mesmo após o Brasil superar os 4 mil mortos, Bolsonaro continua contra 
lockdown
Descrição: Não vai ter lockdown nacional, diz Jair Bolsonaro diante dos mais de 
4 mil mortes diárias pela Covid-19. Presidente também negou apoio das Forças 
Armadas a governadores e prefeitos e voltou a defender cloroquina. Com Cynara 
Menezes, Dri Delorenzo e Renato Rovai. Convidado: José Gomes Temporão 
#RevistaFórum #TVFórum Apoie o jornalismo progressista! PayPal ou boleto [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/mesmo-apos-o-brasil-superar-os-4-mil-
mortos-bolsonaro-continua-contra-lockdown/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 18:02:40
Título: Brasil tem 21 capitais com mais de 90% dos leitos de UTIs ocupados
Descrição: Belo Horizonte, Campo Grande, Rio Branco e Porto Velho estão com 
lotação máxima. Apenas Manaus e Boa Vista tem ocupação inferior a 80%
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/brasil-tem-21-capitais-com-mais-de-
90-dos-leitos-de-utis-ocupados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 18:02:34
Título: Liberdade de imprensa: pilar da democracia – Por Aloizio Mercadante
Descrição: Destaco a importância e a relevância da mídia profissional 
independente, de veículos como o Brasil 247, o DCM, a Revista Fórum, o GGN, 
entre tantos outros, que abriram novas perspectivas, arejando o debate público.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/liberdade-de-imprensa-pilar-da-
democracia-por-aloizio-mercadante/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 17:39:02
Título: Novo diretor da Polícia Federal ganha apelido na corporação: “Kassio 
Nunes Marques da PF”
Descrição: A comparação com o mais novo ministro do STF vem sendo feita por 
delegados porque tanto Paulo Maiurino quanto Nunes Marques “caíram de 
paraquedas” em seus respectivos cargos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/novo-diretor-da-policia-federal-ganha-
apelido-na-corporacao-kassio-nunes-marques-da-pf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 16:57:17
Título: Natália Bonavides: governo Bolsonaro usou a Abin para ‘ajudar’ na defesa
de Flávio Bolsonaro
Descrição: A Abin teria produzido ao menos dois relatórios orientando a defesa 
do filho do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/natalia-bonavides-governo-bolsonaro-
usou-a-abin-para-ajudar-na-defesa-de-flavio-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 16:47:00
Título: “Aos canalhas, com carinho…”: Um recado no Dia do Jornalista
Descrição: Verdugos e pilantras da pátria, vocês precisarão muito mais do que um
líder tosco e autoritário para nos amordaçar. A liberdade é muito mais funda do 
que esse precipício – Por Henrique Rodrigues
Url :https://revistaforum.com.br/rede/aos-canalhas-com-carinho-um-recado-no-dia-
do-jornalista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 15:47:57
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Título: Marília Arraes pede desculpas à militância, ao PT e ao Brasil por ter 
não ter votado contra fura-fila da vacina
Descrição: Marília se absteve da votação e publicou um vídeo, onde afirmou ser 
preciso “suprir a ineficiência do Governo Federal”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/marilia-arraes-pede-desculpas-a-
militancia-ao-pt-e-ao-brasil-por-ter-nao-ter-votado-contra-fura-fila-da-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 15:15:46
Título: O Facebook não contrata pessoas negras porque “elas não se encaixam na 
cultura”, diz relatório
Descrição: Porta-voz da empresa rejeita acusações e diz que eles trabalham com 
“sólidas políticas” de inclusão e diversidade
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/o-facebook-nao-contrata-pessoas-
negras-porque-elas-nao-se-encaixam-na-cultura-diz-relatorio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 14:58:57
Título: Arthur Lira diz que colocará Lei contra Ditadura, do PT, em regime de 
urgência
Descrição: PL 3864/2020, de autoria de Paulo Teixeira e João Daniel, institui a 
Lei de defesa do Estado Democrático de Direito e impede golpes armados e a 
instauração de um novo AI-5, defendido por bolsonaristas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/arthur-lira-diz-que-colocara-lei-
contra-ditadura-do-pt-em-regime-de-urgencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 14:26:34
Título: Madalena, a primeira vereadora travesti de Piracicaba, é assassinada
Descrição: O corpo da ex-parlamentar e líder comunitária foi encontrado em sua 
casa com sinais de violência, ainda não há suspeitos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/madalena-a-primeira-vereadora-
travesti-de-piracicaba-e-assassinada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 14:08:17
Título: Chapecó recebe Bolsonaro sob protesto: “Fora genocida!”
Descrição: Bolsonaro decidiu visitar à cidade catarinense após prefeito dizer 
que tratamento precoce teria motivado redução de casos de Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/chapeco-recebe-bolsonaro-
sob-protesto-fora-genocida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 13:45:02
Título: A Terra é redonda. E ela gira! – Por Reginaldo Lopes
Descrição: Três anos depois da prisão ilegal, Lula está ainda mais forte e 
viável politicamente.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/a-terra-e-redonda-e-ela-gira-por-
reginaldo-lopes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 12:58:42
Título: LG comunica fechamento de fábrica em Taubaté: 700 empregados serão 
demitidos
Descrição: Após fim da produção de celulares na unidade, setor de notebooks e 
monitores será transferido para Manaus, por questões de incentivo fiscal. Dos 
mil funcionários no interior paulista, empresa deve manter apenas os 300 que 
atuam no call center
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/lg-comunica-fechamento-de-fabrica-em-
taubate-700-empregados-serao-demitidos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 12:55:59
Título: Daniel Souza, filho de Betinho: “nunca vimos tanta gente com fome”
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Descrição: De acordo com ele, “as mensagens que recebemos em nossos telefones 
não param. A fome tem pressa.  Daí vem o nosso apelo aos empresários que doem”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/daniel-souza-filho-de-betinho-nunca-
vimos-tanta-gente-com-fome/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 12:25:55
Título: Chico Buarque processa empresa médica por usar seu meme sério/sorrindo
Descrição: O cantor pede R$ 40 mil e a remoção da imagem da internet. Ele 
destinaria o valor, caso vença o processo, ao Retiro dos Artistas
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/chico-buarque-processa-empresa-
medica-por-usar-seu-meme-serio-sorrindo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-07 12:06:48
Título: Araraquara está sem mortos por covid há dois dias e Globo esconde 
prefeito Edinho, do PT, de reportagem
Descrição: Na chamada do post nas redes sociais, o portal G1, da Globo não diz 
nem o nome da cidade
Url :https://revistaforum.com.br/midia/araraquara-esta-sem-mortos-por-covid-ha-
dois-dias-e-globo-esconde-prefeito-edinho-do-pt-de-reportagem/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-08 05:17:58
Título: JBS ignorou relatos de intoxicação que terminou com 25 funcionários no 
hospital em SC
Descrição: Apesar de funcionários de limpeza de frigorífico terem sintomas como 
tontura e vômito, encarregada conta que multinacional os mandou continuar 
trabalhando.The post JBS ignorou relatos de intoxicação que terminou com 25 
funcionários no hospital em SC appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/08/jbs-ignorou-intoxicacao-santa-catarina/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-07 20:09:17
Título: Vacina da covid-19: guerra das patentes vai escancarar se Congresso 
apoia você ou a indústria farmacêutica
Descrição: Projetos de lei podem facilitar o acesso a vacinas e medicamentos 
para a covid-19. Mas, para isso, deputados e senadores terão que peitar 
empresariado.The post Vacina da covid-19: guerra das patentes vai escancarar se 
Congresso apoia você ou a indústria farmacêutica appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/07/patentes-vacina-covid-19-congresso-
farmaceutica/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-04-07 03:00:00
Título: Bolsonarismo como identidade coletiva, a lógica sacrificial e a 
brutalização dos afetos. Entrevista especial com Rodrigo Nunes
Descrição: Mais de 300 mil mortos numa pandemia que nunca arrefece, uma crise 
econômica e social que parece não ter [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/608123-bolsonarismo-como-identidade-coletiva-a-
logica-sacrificial-e-a-brutalizacao-dos-afetos-entrevista-especial-com-rodrigo-
nunes
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-08 06:00:00
Título: Empresário que organizou almoço de Bolsonaro com artistas está intubado 
com Covid
Descrição: O empresário Uugton Batista da Silva, que organizou um almoço de Jair
Bolsonaro com sertanejos em janeiro, está intubado com Covid. Silva está 
internado em uma UTI em Goiânia.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/empresario-que-organizou-almoco-de-
bolsonaro-com-artistas-esta-intubado-com-covid-24960603
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-08 08:29:15
Título: Araraquara X Bauru: dois retratos do Brasil com e sem lockdown contra a 
covid-19
Descrição: Com lockdown que parou até transporte público, Araraquara viu números
de casos e de mortes caírem. A cerca de 100km, Bauru tem chamado atenção por 
postura oposta. Mas o que revelam os números sobre os dois municípios na 
pandemia?
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56640000

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-07 00:00:00
Título: Com 117% dos leitos ocupados, prefeita de Bauru e parentes organizam 
cultos presenciais em igreja da família
Descrição: Nos dias em que a taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade de 
Bauru (SP) estourou em muito o limite (117% nesta quarta-feira), a prefeita 
Suéllen Rosim (Patriota) e sua família decidiram abrir as portas da igreja que 
comandam para culto presencial.Leia mais (04/07/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/04/com-117-dos-leitos-ocupados-prefeita-de-bauru-e-
parentes-organizam-cultos-presenciais-em-igreja-da-familia.shtml
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-07 20:27:14
Título: Pior está por vir, mas colapso no inverno pode ser evitado, diz médico 
de universidade que prevê 100 mil mortes por covid no Brasil em abril
Descrição: País ainda paga preço do relaxamento do fim de ano, e 'correr contra 
o tempo' na vacinação e melhorar as máscaras da população serão ainda mais 
cruciais agora, aponta médico da Universidade de Washington - que projeta, no 
pior cenário, quase 600 mil brasileiros mortos até julho.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56657635
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-07 00:00:00
Título: Abin afasta servidor e anuncia processo contra jornalistas em caso sobre
Flávio Bolsonaro
Descrição: O diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Informação), Alexandre
Ramagem, informou que um servidor foi afastado sob suspeita de falsear e vazar 
informações relativas a uma suposta atuação da agência a favor do senador Flávio
Bolsonaro (Republicanos-RJ), o filho 01 do presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido).Leia mais (04/07/2021 - 17h45)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/04/abin-afasta-servidor-e-anuncia-processo-contra-jornalistas-
em-caso-sobre-flavio-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-04-07 00:00:00
Título: Gigantes da tecnologia pagam 76% menos impostos sobre lucro no Brasil, 
aponta levantamento
Descrição: As gigantes de tecnologia pagam no Brasil uma tributação sobre o 
lucro 76% menor do que as demais companhias, aponta um levantamento do deputado 
João Maia (PL-RN) com base em dados da Receita Federal.Leia mais (04/07/2021 - 
20h06)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2021/04/gigantes-da-tecnologia-pagam-76-menos-impostos-sobre-lucro-
no-brasil-aponta-levantamento.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-07 21:38:00
Título: Aprovada urgência de projeto que prevê reajuste de aluguel pelo IPCA
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/743865-aprovada-urgencia-de-projeto-que-
preve-reajuste-de-aluguel-pelo-ipca/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-07 21:33:00
Título: Grupo de trabalho de juristas debate com empresários ações contra o 
racismo nas empresas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/743774-grupo-de-trabalho-de-juristas-
debate-com-empresarios-acoes-contra-o-racismo-nas-empresas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-08 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 8 de abril 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais importantes 
desta quinta-feira (8), marcada pelos leilões de ativos públicos na Bolsa de 
Valores de São Paulo, pela retomada de ajuda dos EUA à Palestina e pela 
declaração de Bolsonaro sobre o uso político da pandemia de COVID-19 \para 
derrubar o presidente\.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021040817289651-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-8-de-abril-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-07 19:40:56
Título: Bolsonaro diz que pode mudar política de preços de combustíveis da 
Petrobras
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (7) que não 
vai interferir na Petrobras, mas que pode mudar a \política de preços\ de 
combustíveis da estatal com o apoio da Câmara dos Deputados.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2021040717287630-bolsonaro-diz-que-
pode-mudar-politica-de-precos-de-combustiveis-da-petrobras/
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