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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-08 08:19:40
Título: Sem autorização judicial, escola quilombola é destruída por trator em 
Santa Catarina
Descrição: Quilombolas suspeitam da empresa Imaribo, uma madeireira que planta 
pinus na região, com a qual há uma disputa antiga
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/sem-autorizacao-judicial-escola-
quilombola-e-destruida-por-trator-em-santa-catarina

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-04-08
Título: Em dia de recorde de mortes, Bolsonaro reclama do ‘clima de pavor’ e 
insiste em remédios ineficazes
Descrição: O presidente usou mais uma transmissão nas redes sociais para pregar 
métodos de combate à Covid-19 sem comprovação científica
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/em-dia-de-recorde-de-mortes-
bolsonaro-reclama-do-clima-de-pavor-e-insiste-em-remedios-ineficazes/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-08 21:36:30
Título: Com resistência do presidente do Senado, STF determina criação de CPI da
Covid 
Descrição: Governo Bolsonaro será investigado por omissão, demanda por 
instalação foi apresentada por grupo de mais de 30 senadores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/com-resistencia-do-presidente-
do-senado-stf-determina-criacao-de-cpi-da-covid
 
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-04-09 05:10:00
Título: BRASIL ARGENTINA - O vice-presidente do Brasil descreve a Argentina como
o \ eterno mendigo \
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/el-vicepresidente-de-brasil-
califica-a-argentina-como-eterno-mendigo/20000035-4507516?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 21:50:05
Título: A construção da democracia e a imprensa – Por Cid Benjamin
Descrição: Nesta semana está sendo comemorado o 113º aniversário de Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI), entidade que, desde a sua criação, esteve presente
nas principais lutas pela democracia em nosso país.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/a-construcao-da-democracia-e-a-imprensa-
por-cid-benjamin/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Sem revisão da Lei da Anistia, o passado vai bater à porta\
Descrição: Campanha pede que STF reinterprete lei de 1979 que garante impunidade
de torturadores. Em entrevista, ex-secretário de Direitos Humanos defende 
importância da medida para evitar instabilidade política e democrática.
Url :https://www.dw.com/pt-br/sem-revisão-da-lei-da-anistia-o-passado-vai-bater-
à-porta/a-57129394?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Montedo
Data: 2021-04-08
Título: Justiça adia julgamento do caso Evaldo, morto por militares em 2019 
Descrição: A Justiça Militar ainda não definiu nova data para o julgamento dos 
Rosa, de 51 anos, em Guadalupe, no Rio de Janeiro.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/04/08/justica-adia-julgamento-do-caso-
evaldo-morto-por-militares-em-2019-no-rio/
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Fonte: MST
Data: 2021-04-08
Título: O meio ambiente não está a venda! Carta de ONGs ao governo americano
Descrição: Organizações enviaram uma carta ao presidente norte-americano, Joe 
Biden, na qual criticam negociações "a portas fechadas" com o Brasil sobre a 
Amazônia
Url : https://mst.org.br/2021/04/08/o-meio-ambiente-nao-esta-a-venda-carta-de-
ongs-ao-governo-americano/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-08 08:15:21
Título: Entenda como acontece o garimpo ilegal em terras indígenas na região 
Norte do Brasil
Descrição: Exploração mineral no estado de Roraima é efetuada 100% dentro da 
ilegalidade e ameaça comunidades tradicionais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/entenda-como-acontece-o-garimpo-
ilegal-em-terras-indigenas-na-regiao-norte-do-brasil

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-08 19:20:33
Título: STF decide que estados e municípios podem proibir cultos e missas na 
pandemia
Descrição: Julgamento da ADPF 811 definirá se estados e municípios podem 
suspender cerimônias presenciais para prevenir contágio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/stf-decide-que-estados-e-
municipios-podem-proibir-cultos-e-missas-na-pandemia

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-04-08
Título: Famílias despejadas enfrentam semana de guerra em ocupação de Brasília.
Descrição: Ibaneis Rocha (MDB), governador do DF, ordenou demolição à base de 
força policial: 'Não podemos deixar a cidade virar uma favela'
Url : https://www.cartacapital.com.br/sociedade/familias-despejadas-enfrentam-
semana-de-guerra-em-ocupacao-de-brasilia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-09 00:24:28
Título: Amapá sofre quarto apagão em apenas cinco meses
Descrição: O retorno do fornecimento ocorre de forma gradual e muitos bairros e 
cidades ainda continuam no escuro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/amapa-sofre-quarto-apagao-em-apenas-
cinco-meses/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba segundo país con más bajo índice de pobreza multidimensional
Descrição: La Habana, 8 abr (Prensa Latina) Cuba es el segundo país con el 
índice más bajo de Pobreza Multidimensional entre 105 evaluados, confirmó hoy el
Ministerio de Economía y Planificación en su cuenta oficial en Twitter.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=441253&SEO=cuba-segundo-pais-
con-mas-bajo-indice-de-pobreza-multidimensional

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-08 21:02:54
Título: “Camarote da vacinação” fura fila e atropela as prioridades defendidas 
pela ciência
Descrição: Auditor fiscal defende que governantes devem aprender a dizer \não\ a
categorias profissionais que buscam privilégios
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/camarote-da-vacinacao-fura-fila-
e-atropela-as-prioridades-defendidas-pela-ciencia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-08 20:11:05
Título: Em uma das cidades mais ricas dos EUA, moradores de rua são expulsos de 
área nobre
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Descrição: Desigualdade econômica empurra famílias inteiras para condição de 
sem-teto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/em-uma-das-cidades-mais-ricas-
dos-eua-moradores-de-rua-sao-expulsos-de-area-nobre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-08 18:45:29
Título: Quem é Washington Cinel, bilionário ruralista, ex-PM e anfitrião de  
Bolsonaro
Descrição: O empresário diz que incentivou o filho a ter armas para usar nas 
fazendas do clã. As filhas são colecionadoras de arte
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/quem-e-washington-cinel-o-
bilionario-ruralista-ex-pm-e-anfitriao-de-bolsonaro

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 14:19:24
Título: Jandira Feghali lembra apoio de grandes empresários a Hitler para 
consolidar o nazismo: “Ah! A História…”
Descrição: O tuite aconteceu um dia depois que Jair Bolsonaro jantou com um 
grupo de 20 empresários e banqueiros que teriam \ovacionado\ o presidente e em 
meio à aprovação do projeto \fura-fila\, que permite a compra de vacinas contra 
a Covid-19 pelo setor privado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jandira-feghali-lembra-apoio-de-
grandes-empresarios-a-hitler-para-consolidar-o-nazismo-ah-a-historia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-08 17:18:41
Título: MP no Brasil denuncia por estupro ator argentino-brasileiro Juan Darthés
Descrição: O ator está foragido no Brasil desde 2018, após a denúncia pública do
caso feita pela atriz Thelma Fardín
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/mp-no-brasil-denuncia-por-
estupro-ator-argentino-brasileiro-juan-darthes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-08 16:39:29
Título: Alfredo Bosi, uma figura humana extraordinária
Descrição: Um tipo de intelectual/professor que não me parece ser mais possível,
pelas próprias mudanças radicais da da docência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/alfredo-bosi-uma-figura-humana-
extraordinaria
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-08 16:19:32
Título: RS irá pagar auxílio de R$ 400 por dois meses, mas somente para 8,1 mil 
famílias
Descrição: Assembleia Legislativa aprovou projeto de autoria do governo 
estadual, oposição considera medida pouco abrangente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/rs-ira-pagar-auxilio-de-r-400-
por-dois-meses-mas-somente-para-8-1-mil-familias
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-08 11:55:55
Título: Artigo | Dia Internacional do Cigano e a luta pela garantia de direitos 
no Brasil
Descrição: Lideranças propuseram uma consulta pública sobre a criação do 
estatuto dos povos ciganos, PL que tramita no Senado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/artigo-dia-internacional-do-
cigano-e-a-luta-pela-garantia-de-direitos-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-08 09:30:10
Título: Mulheres camponesas superam desafios e seguem em formação política mesmo
na pandemia

https://revistaforum.com.br/politica/jandira-feghali-lembra-apoio-de-grandes-empresarios-a-hitler-para-consolidar-o-nazismo-ah-a-historia/
https://revistaforum.com.br/politica/jandira-feghali-lembra-apoio-de-grandes-empresarios-a-hitler-para-consolidar-o-nazismo-ah-a-historia/
https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/artigo-dia-internacional-do-cigano-e-a-luta-pela-garantia-de-direitos-no-brasil
https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/artigo-dia-internacional-do-cigano-e-a-luta-pela-garantia-de-direitos-no-brasil
https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/rs-ira-pagar-auxilio-de-r-400-por-dois-meses-mas-somente-para-8-1-mil-familias
https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/rs-ira-pagar-auxilio-de-r-400-por-dois-meses-mas-somente-para-8-1-mil-familias
https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/alfredo-bosi-uma-figura-humana-extraordinaria
https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/alfredo-bosi-uma-figura-humana-extraordinaria
https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/mp-no-brasil-denuncia-por-estupro-ator-argentino-brasileiro-juan-darthes
https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/mp-no-brasil-denuncia-por-estupro-ator-argentino-brasileiro-juan-darthes
https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/quem-e-washington-cinel-o-bilionario-ruralista-ex-pm-e-anfitriao-de-bolsonaro
https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/quem-e-washington-cinel-o-bilionario-ruralista-ex-pm-e-anfitriao-de-bolsonaro
https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/em-uma-das-cidades-mais-ricas-dos-eua-moradores-de-rua-sao-expulsos-de-area-nobre
https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/em-uma-das-cidades-mais-ricas-dos-eua-moradores-de-rua-sao-expulsos-de-area-nobre


Descrição: Em suas casas, militantes do Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) 
participam de encontros virtuais mensais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/mulheres-camponesas-superam-
desafios-e-seguem-em-formacao-politica-mesmo-na-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-08 08:11:58
Título: Prefeituras contrariam STF e negam vacinação para indígenas na Grande 
São Paulo
Descrição: Ministério da Saúde não orientou municípios a efetivar imunização dos
indígenas que vivem nas cidades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/08/prefeituras-contrariam-stf-e-
negam-vacinacao-para-indigenas-na-grande-sao-paulo
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-09 01:49:43
Título: STF rejeita recurso da PGR e mantém suspeição do ex-juiz Sergio Moro
Descrição: 2ª Turma nega recurso da PGR e mantém suspeição de Moro em caso do 
Banestado Por unanimidade, ministros mantiveram a anulação da sentença fixada 
pelo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/stf-rejeita-recurso-da-pgr-mantem-
suspeicao-do-ex-juiz-sergio-moro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-08 22:14:06
Título: Sara Winter negocia delação premiada com a PGR, diz Veja
Descrição: A extremista Sara Winter, investigada por participação nos chamados 
atos-antidemocráticos, está negociando uma delação premiada com a Procuradoria 
Geral da República (PGR). Segundo reportagem publicada 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/sara-winter-negocia-delacao-
premiada-com-a-pgr-diz-veja/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-08 21:41:20
Título: Haddad lidera a disputa pelo governo de São Paulo, diz pesquisa Ipespe
Descrição: O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) lidera numericamente a disputa 
pelo governo de São Paulo, segundo pesquisa do instituto Ipespe. O petista tem 
20% das intenções 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/haddad-lidera-a-disputa-pelo-
governo-de-sao-paulo-diz-pesquisa-ipespe/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-08 20:21:12
Título: Doria promete vacinar Bolsonaro contra raiva com a vacina antirrábica do
Butantan
Descrição: O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pelo Twitter, prometeu 
nesta quinta-feira (8/4) que irá vacinar o presidente Jair Bolsonaro com o 
imunizante antirrábico. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/doria-promete-vacinar-bolsonaro-
contra-raiva-com-a-vacina-antirrabica/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-08 13:01:22
Título: Ao vivo: Lula é entrevistado pelo DCM
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concede nesta quinta-
feira (8), às 11 horas, uma entrevista ao site Diário do Centro do Mundo (DCM). 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/ao-vivo-lula-e-entrevistado-pelo-
dcm-2/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-08 10:41:53
Título: URGENTE: Deputada denuncia falcatrua no leilão de aeroportos no governo 
Bolsonaro
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Descrição: Mabel Canto revela manobra no Paraná para permitir a participação da 
CCR no Leilão dos Aeroportos Estou encaminhando ao MPF imediatamente a situação.
Isso precisa 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/urgente-deputada-denuncia-
falcatrua-no-leilao-de-aeroportos-no-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-09 02:04:06
Título: “Gaiola das loucas” e “portadoras de vagina”: bancada feminina vai 
processar Eduardo Bolsonaro após ataque machista
Descrição: Joice Hasselmann (PSL-SP) anunciou que vai representar o filho do 
presidente no Conselho de Ética da Câmara e recebeu o apoio de deputadas de 
todos os partidos
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/gaiola-das-loucas-e-portadoras-de-
vagina-bancada-feminina-vai-processar-eduardo-bolsonaro-apos-ataque-machista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-09 01:28:47
Título: Quando vou ser vacinado? Plataforma online tenta dar uma previsão 
aproximada, confira
Descrição: Ferramenta usa dados oficiais da vacinação e faz um cálculo de acordo
com a idade da pessoa e o estado, \As previsões podem mudar diariamente\, alerta
o site. Saiba como fazer sua projeção
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/quando-vou-ser-vacinado-
plataforma-online-tenta-dar-uma-previsao-aproximada-confira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-09 01:02:09
Título: Flávio Dino responde provocação de Bolsonaro: “Falta legitimidade para 
falar em trabalho”
Descrição: O presidente disse que a vacinação está atrasada porque Dino não 
trabalharia aos feriados
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-dino-responde-provocacao-de-
bolsonaro-falta-legitimidade-para-falar-em-trabalho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 23:16:08
Título: PT denuncia médico bolsonarista de MG que disse “petista em plantão eu 
mato”
Descrição: Membros do PT de Muriaé pretendem acionar a Justiça contra Bernardo 
Oliveira por conta de supostas ameaças contra simpatizantes do partido feitas em
grupo de WhatsApp, médico disse à Fórum que era \brincadeira\ e que fala \foi 
retirada de contexto\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pt-denuncia-medico-bolsonarista-de-mg-
que-disse-petista-em-plantao-eu-mato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 21:10:47
Título: Até na Idade Média religiosos fechavam igrejas em pandemias, diz 
Alexandre de Moraes
Descrição: Até o momento, o placar indica 5 a 2 contra cultos presenciais, em 
sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ate-na-idade-media-religiosos-fechavam-
igrejas-em-pandemias-diz-alexandre-de-moraes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 20:00:16
Título: Anvisa dificulta importação de vacina Sputnik pelos governos estaduais
Descrição: Entrevista exclusiva com o governador do Maranhão, Flávio Dino, que 
fala das dificuldades impostas pela Anvisa à importação de vacinas, a campanha 
Comida na Mesa e sobre a mistura nefasta entre Estado e religião promovida por 
Bolsonaro. Com Cynara Menezes e Laura Capriglione #RevistaFórum #TVFórum Apoie o
jornalismo progressista! PayPal ou boleto aqui: 
https://revistaforum.com.br/apoie Catarse: [ ]
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Url :https://revistaforum.com.br/videos/anvisa-dificulta-importacao-de-vacina-
sputnik-pelos-governos-estaduais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 19:56:45
Título: Campeã da São Silvestre e ex-atleta olímpica, Roseli Machado morre por 
Covid-19
Descrição: Dona de uma carreira vitoriosa no esporte, Roseli, de 52 anos, estava
intubada havia duas semanas, em um hospital de Curitiba
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/campea-da-sao-silvestre-e-ex-
atleta-olimpica-roseli-machado-morre-por-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 19:50:40
Título: Lula em resposta a FHC: “Quer que eu passe o bastão, corra mais do que 
eu”
Descrição: FHC disse nesta semana que preferia uma terceira opção a Lula e 
Bolsonaro. Ele disse ainda que Lula deveria “passar o bastão”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-em-resposta-a-fhc-quer-que-eu-
passe-o-bastao-corra-mais-do-que-eu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 19:32:59
Título: Maria Beltrão, da GloboNews, tem crise de choro ao vivo ao comentar 
assassinato do menino Henry
Descrição: “Isso é muito sério, é muito triste”, disse ela, aos prantos. “Me 
desculpa, mas eu vou pedir um intervalo. (…) Desculpa o descontrole emocional”, 
concluiu. Veja o vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/midia/maria-beltrao-da-globonews-tem-crise-de-
choro-ao-vivo-ao-comentar-assassinato-do-menino-henry/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 18:17:46
Título: Músicos fazem apresentações gratuitas em abril em homenagem aos cem anos
de Fellini
Descrição: Violoncelista inglês David Chew e saxofonista, pianista e compositor 
argentino Blas Rivera fazem série inédita de concertos, com a participação de 
bailarinos e músicos convidados
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/musicos-fazem-apresentacoes-gratuitas-
em-abril-em-homenagem-aos-cem-anos-de-fellini/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 16:47:14
Título: “Esta infeliz matou meu filho. Meu filhinho deve ter sofrido muito”, diz
pai de Henry
Descrição: No Instagram antes da prisão da ex-esposa e do vereador, Leniel 
publicou um vídeo nas redes sociais onde o filho aparece dançando acompanhado de
um texto onde se desculpa por não o ter protegido “muito mais”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/esta-infeliz-matou-meu-filho-meu-
filhinho-deve-ter-sofrido-muito-diz-pai-de-henry/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 16:40:48
Título: Weverton: união da esquerda no Maranhão pode aproximar Lula e Ciro
Descrição: O senador também analisou o fato de que o esquerda ainda não consegue
dialogar com os eleitores que se arrependeram do voto em Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/weverton-uniao-da-esquerda-no-
maranhao-pode-aproximar-lula-e-ciro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 15:10:22
Título: Lula: Globo publica grampos ilegais contra dona Marisa, mas não faz uma 
matéria com petições da minha defesa
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Descrição: \Não tenho mais nada a ver com a Lava Jato e isso incomoda a Globo\, 
afirmou o ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-globo-publica-grampos-ilegais-
contra-dona-marisa-mas-nao-faz-uma-materia-com-peticoes-da-minha-defesa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 15:03:09
Título: Ao lado de Pujol, Bolsonaro volta a falar em “meu Exército”, veja vídeo
Descrição: Em cerimônia de promoção de oficiais-generais. Bolsonaro afirmou 
ainda que o Exército \representa para o nosso Brasil uma estabilidade\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/ao-lado-de-pujol-bolsonaro-
volta-a-falar-em-meu-exercito-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 14:47:29
Título: Ciro Gomes compara tributação de Bolsonaro à queima de livros pelos 
nazistas. Veja vídeo
Descrição: O ex-ministro comentou documento da Receita Federal de Bolsonaro que 
defende a tributação de livros, sob o argumento de que são consumidos pela faixa
mais rica da população
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ciro-gomes-compara-tributacao-de-
bolsonaro-a-queima-de-livros-pelos-nazistas-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 11:34:16
Título: Mandetta critica fura-fila: Vacinação se faz por risco epidemiológico, 
não pela ocupação das pessoas
Descrição: O ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro afirmou que o PL que 
permite o setor privado adquirir imunizante contra a covid “não tem nenhum nexo,
nem ético, nem do ponto de vista de saúde pública\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mandetta-critica-fura-fila-vacinacao-
se-faz-por-risco-epidemiologico-nao-pela-ocupacao-das-pessoas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-08 10:59:51
Título: Lula tem ascensão meteórica e acaba com hegemonia de Bolsonaro nas redes
Descrição: Popularidade digital do ex-presidente subiu vertiginosamente no 
último mês e equipe de Lula vai reforçar presença nas redes, especialmente no 
Youtube que está batendo recordes de audiência nas entrevistas e pronunciamentos
do petista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-tem-ascensao-meteorica-e-acaba-
com-hegemonia-de-bolsonaro-nas-redes/
 
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: The Intercept
Data: 2021-04-09 04:02:43
Título: Em entrevista de emprego, Facebook exigiu “fit cultural” de mulher negra
com doutorado
Descrição: “Você não iria gostar desse trabalho”, afirma ter ouvido a candidata.
O Facebook tem apenas 3,9% de funcionários negros e está sendo investigado por 
uma comissão federal dos EUA.The post Em entrevista de emprego, Facebook exigiu 
“fit cultural” de mulher negra com doutorado appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/09/facebook-fit-cultural-mulher-negra/
 
Fonte: The Intercept
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Data: 2021-04-08 22:15:46
Título: Ex-presidente Humala fala sobre Lula, Bolsonaro e covid-19 no Peru
Descrição: Edição especial do Giro Latino entrevista Ollanta Humala sobre 
eleições e a crise da pandemia no país e sobre Lava Jato, Lula e Bolsonaro.The 
post Ex-presidente Humala fala sobre Lula, Bolsonaro e covid-19 no Peru appeared
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/08/peru-ollanta-humala-lula-bolsonaro-
covid/
 
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: IHU Notícias
Data: 2021-04-08 03:00:00
Título: As mulheres na pandemia. A violência doméstica, o sofrimento e a 
necessidade de repensar o cuidado. Entrevista especial com Renata Moreno
Descrição: Desde o começo da pandemia causada pelo novo coronavírus, um dos 
dados que mais impressiona é o de http://www.ihu.unisinos.br/608160-o-
sofrimento-feminino-na-pandemia-e-a-emergencia-de-repensar-o-cuidado-entrevista-
especial-com-renata-moreno
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-09 02:12:12
Título: Cidades já somam mais mortes que nascimentos em desvio de curva que pode
avançar em todo Brasil
Descrição: Morreu mais gente do que nasceu em 12 das 50 cidades com mais de 
500.000 habitantes em março. Rio de Janeiro, Natal e São Bernardo do Campo estão
nessa lista. Excesso de mortes pela pandemia ameaça fazer todo o país ter mais 
óbitos que nascimentos a partir de abril
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-09/cidades-ja-somam-mais-mortes-
que-nascimentos-em-desvio-de-curva-que-pode-avancar-em-todo-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-09 02:30:43
Título: Rio Grande do Sul vive maior salto de mortes em meio século, metade por 
covid-19
Descrição: Estado teve inversão de bônus demográfico no mês de março, com 15.802
mortes e 11.971 nascimentos. Embora com ligeiro recuo nos casos e óbitos, 
hospitais continuam lotados
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-09/rio-grande-do-sul-vive-maior-
salto-de-mortes-em-meio-seculo-metade-por-covid-19.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-08 00:00:00
Título: Muçulmanos articulam manifesto que pede impeachment de Bolsonaro
Descrição: A entidade Comitês Islâmicos de Solidariedade, articulada por 
muçulmanos no Brasil, já reúne cerca de 600 assinaturas em um manifesto que pede
o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).Leia mais (04/08/2021 -
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/04/muculmanos-articulam-manifesto-que-pede-
impeachment-de-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-08 00:00:00
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Título: Garimpo ilegal na Bahia movimentou US$ 44 milhões em esquema de doleiro 
dos doleiros
Descrição: O complexo banco paralelo montado pelo doleiro Dario Messer tinha um 
garimpo ilegal no interior da Bahia como uma de suas engrenagens.Leia mais 
(04/08/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/04/garimpo-ilegal-na-bahia-movimentou-us-44-milhoes-em-esquema-
de-doleiro-dos-doleiros.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-08 00:00:00
Título: Doria é 'vagabundo, caralho', repetiu Bolsonaro em jantar com 
empresários
Descrição: O presidente da República, Jair Bolsonaro, elegeu o governador de São
Paulo, João Doria, como seu alvo principal no jantar em que se reuniu com 
empresários em São Paulo, na quarta (7).Leia mais (04/08/2021 - 15h03)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/04/doria-e-vagabundo-caralho-repetiu-bolsonaro-
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-09 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 9 de abril 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as principais notícias desta 
sexta-feira (9), marcada pela decisão do STF sobre a CPI da Saúde, pelas 
conversas para uso da vacina Sputnik V na Alemanha e clima otimista nas 
negociações sobre o acordo nuclear iraniano.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021040917296170-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-9-de-abril-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-08 01:20:00
Título: 'Única alternativa': médicos concordam com Fauci e pedem lockdown no 
Brasil
Descrição: Em meio ao pico da pandemia no Brasil, o infectologista norte-
americano, Anthony Fauci, sugeriu que o lockdown deve ser discutido no país. A 
Sputnik Brasil ouviu dois médicos especialistas sobre o assunto, que reforçaram 
o alerta de Fauci e apontaram caminhos para a aplicação da medida extrema.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021040817288310-unica-alternativa-
medicos-concordam-com-fauci-e-pedem-lockdown-no-brasil/
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