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Fonte: Carta Capital
Data: 2021-04-09
Título: ONU: Brasil perde milhares de vidas por falta de ação e amplia a
catástrofe.
Descrição: A representação da Organização das Nações Unidas no Brasil emitiu
nesta sexta-feira 9 um duro alerta sobre o avanço da Covid-19 no País. Segundo a
ONU, a falta de medidas restritivas efetivas e de uma estratégia nacional
centralizada de vacinação estão “levando o País a uma catástrofe”
Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/onu-brasil-perde-milharesde-vidas-por-falta-de-acao-e-amplia-a-catastrofe/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-09 19:25:14
Título: Desmatamento na Amazônia bate recorde histórico em março
Descrição: O desmatamento mensal na Amazônia voltou a crescer em março e bateu o
recorde para o mês desde o começo da série histórica, conforme dados do
Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021040917301922-desmatamento-naamazonia-bate-recorde-historico-em-marco/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-09 21:05:31
Título: MDB e oposição apontam crime de responsabilidade em ataques de Bolsonaro
ao STF
Descrição: Presidente se indispõe novamente com ministros da Corte e alimenta
crise institucional, Supremo e governadores reagem
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/09/mdb-e-oposicao-apontam-crime-deresponsabilidade-em-ataques-de-bolsonaro-ao-stf
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-09 23:11:48
Título: Dino diz que ataque a Barroso mostra que Bolsonaro tem medo do centrão
Descrição: O governador ainda reforçou a posição da oposição de que o presidente
cometeu crime de responsabilidade ao reagir à decisão do ministro do STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dino-diz-que-ataque-a-barroso-mostraque-bolsonaro-tem-medo-do-centrao/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-09 23:00:00
Título: STF responde a surto de Bolsonaro: ‘espírito republicano deve
prevalecer’
Descrição: Bolsonaro tem dia de cão em Brasília Presidente surta por causa da
CPI da Covid no Senado O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/stf-responde-a-surto-de-bolsonaroespirito-republicano-deve-prevalecer/
Fonte: CUT
Data: 2021-04-09
Título: IPCA passa de 6% nos últimos 12 meses. É o maior índice desde 2016
Descrição: Combustíveis, gás, energia pressionam inflação que tem a maior taxa
em quatro anos. IPCA passa de 6%, o que não acontecia desde o final de 2016.
Taxa de março foi a maior para o mês desde 2015
Url : https://www.cut.org.br/noticias/ipca-passa-de-6-nos-ultimos-12-meses-e-eo-maior-indice-desde-2016-55ef
Fonte: MST
Data: 2021-04-09
Título: Lockdown de 21 dias: médicos e economistas defendem medida para salvar
22 mil vidas

Descrição: Do Brasil de Fato - Reunindo pesquisadores, médicos, economistas e
organizações que atuam na pandemia de Covid-19, o movimento Abril pela Vida
reivindica aos governos federal, estaduais e municipais um lockdown de 21 dias
no Brasil, apoiado com auxílio emergencial, para conter a pandemia de covid-19 e
salvar, pelo menos, 22 mil vidas em todo o país, apenas este mês.

Os organizadores avaliam que a vacinação só começará a ter efeito sensível em maio.

Url : https://mst.org.br/2021/04/09/lockdown-de-21-dias-medicos-e-economistasdefendem-medida-para-salvar-22-mil-vidas/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: No auge da pandemia, sociedade civil se organiza contra fome
Descrição: Com degradação das condições de vida de milhões de brasileiros,
movimentos sociais promovem campanhas para socorrer a população e criticam
ausência do Estado. \As pessoas estão desesperadas\, diz cientista político.
Url :https://www.dw.com/pt-br/no-auge-da-pandemia-sociedade-civil-se-organizacontra-fome/a-57086159?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-09 15:48:47
Título: Confiança no SUS dispara e 61% consideram o sistema público melhor que o
privado
Descrição: Pesquisa mostra que Bolsonaro tem pior avaliação na pandemia e que
militares também perderam confiança da população
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/09/confianca-no-sus-dispara-e-61consideram-o-sistema-publico-melhor-que-o-privado
Fonte: Montedo
Data: 2021-04-09
Título: Defensoria da União entra com ação para que hospitais militares no DF
sejam abertos a pacientes com covid-19 à espera de leitos
Descrição: A Defensoria Pública da União (DPU) entrou com uma ação na Justiça
Federal do Distrito Federal para que três hospitais militares sejam colocados à
disposição da população civil durante a pandemia de covid-19.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/04/09/defensoria-da-uniao-entra-com-acaopara-que-hospitais-militares-no-df-sejam-abertos-a-pacientes-com-covid-19-aespera-de-leitos/
Fonte: Opera Mundi
Data: 2021-04-09
Título: Argentina aprova isenção de imposto de renda para 93% dos trabalhadores
Descrição: Cerca de 93% dos trabalhadores não terão de pagar imposto de renda na
Argentina após o Senado aprovar nesta quinta-feira (08/04) a elevação da linha
de isenção para 150 mil pesos mensais (cerca de R$ 9 mil). A medida vai
beneficiar nada menos do que 1,2 milhão de trabalhadores assalariados e
aposentados.
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/69266/argentina-aprovaisencao-de-imposto-de-renda-para-93-dos-trabalhadores
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-09 12:35:10
Título: Mourão defende teto de gastos e diz que Brasil pode virar Argentina:
“eterno mendigo”
Descrição: Ao pedir serenidade para enfrentar a pandemia, o vice-presidente
citou personagem de Star Wars ao dizer que “o medo gera raiva, a raiva gera ódio
e o ódio gera ressentimento. Isso aí foi dito pelo Mestre Yoda”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mourao-defende-teto-de-gastos-e-dizque-brasil-pode-virar-argentina-eterno-mendigo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-09 11:32:03
Título: Cinco empresários presentes no jantar com Bolsonaro devem R$ 186,4
milhões à União

Descrição: Entre os inadimplentes que devem para o povo brasileiro estão o SBT,
Habbibs e Cosan. Veja a lista aqui
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cinco-empresarios-presentes-no-jantarcom-bolsonaro-devem-r-1864-milhoes-a-uniao/
Fonte: Opera Mundi
Data: 2021-04-09
Título: Pastores evangélicos brasileiros da Igreja Universal recebem ordem de
expulsão de Angola
Descrição: Um grupo de sete pastores evangélicos brasileiros da Igreja Universal
do Reino de Deus (IURD) em Angola foi notificado, na quinta-feira (0804) à
tarde, pelos Serviços de Migração e Estrangeiros (SME), para abandonar Angola no
prazo de 15 dias.
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/69274/pastoresevangelicos-brasileiros-da-igreja-universal-recebem-ordem-de-expulsao-de-angola
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-09 17:59:58
Título: Número de pessoas trans mortas no Ceará dobra em um ano e chega a 22 em
2020
Descrição: Estado é o segundo do país com maior taxa de homicídios de
transsexuais, Brasil é o primeiro país do mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/09/numero-de-pessoas-trans-mortasno-ceara-dobra-em-um-ano-e-chega-a-22-em-2020
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-09 16:47:32
Título: Corte de 96% no orçamento do Censo causará \apagão de dados\ para
políticas públicas
Descrição: Valor disponível para a realização da pesquisa caiu de R$ 2 bilhões
para R$ 71 milhões
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/09/corte-de-96-do-orcamento-docenso-causara-apagao-de-dados-em-politicas-publicas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-09 15:25:25
Título: O que está em jogo nos leilões de portos, ferrovias e aeroportos no auge
da pandemia
Descrição: Em menos de três dias, 28 ativos de infraestrutura foram concedidos à
iniciativa privada pelo prazo de 30 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/09/o-que-esta-em-jogo-nos-leiloesde-portos-ferrovias-e-aeroportos-no-auge-da-pandemia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-09 14:56:45
Título: Em nota, Fiocruz recomenda manutenção de medidas restritivas no Rio de
Janeiro
Descrição: Pesquisadores afirmam que ainda é cedo para avaliar efeito positivo
do distanciamento social na capital fluminense
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/09/em-nota-fiocruz-recomendamanutencao-de-medidas-restritivas-no-rio-de-janeiro
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-10 01:50:50
Título: Bolsonaro x Barroso: advogados eleitorais divulgam nota pública em apoio
a ministro do STF
Descrição: O Instituto Paranaense de Direito Eleitoral (IPRADE) publicou nota em
apoio ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF),
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/bolsonaro-x-barroso-advogadoseleitorais-divulgam-nota-publica-em-apoio-a-ministro-do-stf/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-09 17:33:46

Título: Flávio Dino acusa governo federal de dificultar importação da vacina
Sputinik V
Descrição: O governo do presidente Jair Bolsonaro, por meio da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa), está dificultando a importação da vacina
Sputinik V para os
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/flavio-dino-acusa-governo-federalde-dificultar-importacao-da-vacina-sputinik-v/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-09 16:12:09
Título: Falta de estratégia de Bolsonaro contra a Covid-19 é uma ameaça para o
mundo, diz imprensa francesa
Descrição: A gestão da crise sanitária no Brasil está no foco da imprensa
francesa desta sexta-feira (9). Os jornais destacam o aumento vertiginoso de
mortes pela
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/falta-de-estrategia-de-bolsonarocontra-a-covid-19-e-uma-ameaca-para-o-mundo-diz-imprensa-francesa/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-09 14:55:06
Título: Bolsonarista é condenado por difamar vereadora do PT em Fortaleza
Descrição: A vereadora Larissa Gaspar, do PT de Fortaleza, ganhou na Justiça
ação contra um bolsonarista que publicou montagem que associava a parlamentar à
pedofilia. Ele
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/bolsonarista-e-condenado-pordifamar-vereadora-do-pt-em-fortaleza/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-09 11:15:38
Título: Véio da Havan e Wilson Picler, maior doador pessoal, não foram
convidados para o jantar de Bolsonaro
Descrição: Os empresários Luciano Hang, o Véio da Havan, e Wilson Picler, maior
doador pessoal na campanha de 2018, não foram convidados para o jantar do
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/veio-da-havan-e-wilson-piclermaior-doador-pessoal-nao-foram-convidados-para-o-jantar-de-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-10 00:46:41
Título: Após 15 anos preso sem processo contra ele, jardineiro é libertado no
Ceará
Descrição: “Considero como se eu tivesse sido sequestrado por um crime que eu
não cometi nem contra o estado e nem contra a sociedade”, desabafou Cícero José
de Melo
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/apos-15-anos-preso-sem-processocontra-ele-jardineiro-e-libertado-no-ceara/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-10 00:43:22
Título: Casa no Sul de MG é pichada com suástica nazista e frase xenófoba:
“Fora, nordestinos”
Descrição: Parte dos moradores da cidade estaria insatisfeita com a presença de
pessoas de outros estados que estão na região para trabalhar em colheita de café
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/casa-no-sul-de-mg-e-pichada-comsuastica-nazista-e-frase-xenofoba-fora-nordestinos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-10 00:22:35
Título: Jornal Nacional dá destaque à CPI da Covid e diz que base de Bolsonaro
está se deteriorando
Descrição: Reportagem sobre o tema durou mais de 10 minutos e apontou a
constitucionalidade da decisão de Barroso
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-da-destaque-a-cpi-dacovid-e-diz-que-base-de-bolsonaro-esta-se-deteriorando/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-10 00:07:56
Título: Em resposta a Barroso, Pacheco publica PEC que limita decisões
monocráticas no Judiciário
Descrição: A medida é uma clara represália contra a instalação da CPI da Covid19, que pretende investigar a responsabilidade e a omissão do governo Bolsonaro
no combate à pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-resposta-a-barroso-pacheco-publicapec-que-limita-decisoes-monocraticas-no-judiciario/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-10 00:01:31
Título: Homem que agrediu motoboy com ofensas racistas volta a praticar ato:
“Sou nórdico. Preto filho da p*”, assista ao vídeo
Descrição: Matheus Abreu Almeida Prado Couto, que no ano passado se tornou
conhecido após atacar entregador, foi flagrado repetindo o gesto contra pessoas
negras em Campinas (SP)
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/homem-que-agrediu-motoboy-com-ofensasracistas-volta-a-praticar-ato-sou-nordico-preto-filho-da-p-assista-ao-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-09 23:50:24
Título: Depois de 1 ano e 350 mil mortes, Bolsonaro autoriza campanha pelo uso
de máscaras
Descrição: \Evite aglomerações, mantenha o distanciamento e use máscara\, diz
mensagem publicada nas redes do governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/depois-de-1-ano-e-300-mil-mortesbolsonaro-autoriza-campanha-pelo-uso-de-mascaras/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-09 20:11:27
Título: Rejeição a Bolsonaro dispara: ruim/péssimo chega a 51,5%, aponta
pesquisa
Descrição: De acordo com levantamento Exame/Ideia, prefeitos são melhores
avaliados que o presidente no combate à pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rejeicao-a-bolsonaro-dispara-ruimpessimo-chega-a-515-aponta-pesquisa/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-09 20:06:09
Título: Entrevista com o neurocientista Sidarta Ribeiro sobre drogas e pandemia
Descrição: Gastos com a guerra às drogas compraria 108 milhões de doses de
vacina contra a Covid-19, aponta estudo. No Papo-Cabeça, o neurocientista
Sidarta Ribeiro fala sobre o uso medicinal da maconha, sobre o uso de drogas
psicodélicas para tratar depressão e de seus estudos sobre os sonhos. Com Cynara
Menezes #RevistaFórum #TVFórum Apoie o jornalismo [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/entrevista-com-o-neurocientista-sidartaribeiro-sobre-drogas-e-pandemia/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-09 18:57:33
Título: Empresário que recebeu encontro com Bolsonaro fez fortuna com segurança
privada
Descrição: Washington Umberto Cinel é dono da mansão que promoveu o regabofe em
que Bolsonaro atacou Doria e foi ovacionado por bajuladores do meio empresarial
Url :https://revistaforum.com.br/politica/empresario-que-recebeu-encontro-combolsonaro-fez-fortuna-com-seguranca-privada/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-09 18:19:56
Título: Refugiado haitiano é encontrado morto dentro de tanque de produtos
químicos em empresa de Cubatão

Descrição: Youvens Estivinil, de 37 anos, chegou ao Brasil em 2018 e trabalhava
na limpeza de tanques, caso é investigado por inquérito policial instaurado pela
Delegacia Sede da cidade
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/refugiado-haitiano-e-encontrado-mortodentro-de-tanque-de-produtos-quimicos-em-empresa-de-cubatao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-09 15:06:49
Título: Estudo sobre “nova cloroquina” defendida por Bolsonaro tem indícios de
fraude
Descrição: Medicamento foi testado em estudo com indícios de mortalidade alta
entre voluntários
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/estudo-sobre-nova-cloroquinadefendida-por-bolsonaro-tem-indicios-de-fraude/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-09 10:57:22
Título: Bolsonaro oficializa inclusão de EBC e Eletrobras em programa de
desestatização
Descrição: Medida é um passo para a privatização das duas estatais. Decisão foi
publicada no Diário Oficial
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-oficializa-inclusao-de-ebce-eletrobras-em-programa-de-desestatizacao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-09 10:55:27
Título: Flávio Bolsonaro aparece em vídeo ao lado do pai de Dr. Jairinho: “Esse
tá comigo há bastante tempo”
Descrição: O vídeo da campanha de 2018 voltou a circular após o crime. Pai de
Dr. Jairinho, acusado pelo assassinato do enteado, chegou a ser preso em 2018 na
operação Furna da Onça
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-bolsonaro-aparece-em-video-aolado-do-pai-de-dr-jairinho-esse-ta-comigo-ha-bastante-tempo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-09 09:49:22
Título: Bailarino Ismael Ivo morre de Covid aos 66 anos
Descrição: Considerado um dos principais nomes do balé contemporâneo, o artista
comandava, desde 2017, o Balé da Cidade de São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bailarino-ismael-ivo-morre-de-covidaos-66-anos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-09 09:32:34
Título: Pedalada: orçamento de 2021 pode gerar processo de impeachment a
Bolsonaro
Descrição: O orçamento de 2021 deixou o governo Federal sem verba suficiente
para o Plano Safra, a situação pode gerar acusações de responsabilidade fiscal
contra o governo e gerar pedido de afastamento
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pedalada-orcamento-de-2021-pode-gerarprocesso-de-impeachment-a-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-devagina-bancada-feminina-vai-processar-eduardo-bolsonaro-apos-ataque-machista/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-04-09 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-alogica-sacrificial-e-a-brutalizacao-dos-afetos-entrevista-especial-com-rodrigonunes
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-10 06:15:07
Título: Covid-19 causou mais mortes do que a Aids em 40 anos no Brasil
Descrição: Pouco mais de um ano após o primeiro caso de Covid-19 registrado no
Brasil, o número de óbitos em decorrência da doença supera neste sábado (10) os
que perderam suas vidas em razão da Aids ao longo de toda a série histórica, que
vai do início de 1980 até o final de 2019.O vírus HIV fez 349.784 vítimas em 40
anos, de acordo com dados federais.
Url :https://epoca.globo.com/sociedade/covid-19-causou-mais-mortes-do-que-aidsem-40-anos-no-brasil-24956379
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-10 06:00:00
Título: Papua-Nova Guiné teve zero casos Covid-19 durante meses e agora está
sobrecarregada
Descrição: PORT MORESBY — As salas de emergência estão lotadas, os profissionais
de saúde estão adoecendo e a desinformação sobre o coronavírus está se
espalhando. Tudo isso deixou Papua-Nova Guiné, uma nação insular ao norte da
Austrália, vulnerável a uma crise mortal, enquanto um aumento exponencial de
infecções nas últimas semanas inundou um sistema de saúde já frágil.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/papua-nova-guine-teve-zero-casos-covid-19durante-meses-agora-esta-sobrecarregada-24941764
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-10 06:00:57
Título: Covid-19: Ao menos 549 doses foram alvo de roubo, furto ou venda ilegal
no Brasil
Descrição: Durante um serviço na sede da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás
na semana passada, um técnico de refrigeração subtraiu quatro ampolas da vacina
contra Covid-19 e as vendeu.
Url :https://epoca.globo.com/brasil/covid-19-ao-menos-549-doses-foram-alvo-deroubo-furto-ou-venda-ilegal-no-brasil-24961509
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-10 06:00:49
Título: Bolsonaro é alvo de 111 pedidos de impeachment, um por semana
Descrição: Jair Bolsonaro já foi alvo de 111 pedidos de impeachment, média de um
por semana no mandato. Só nesta semana, em meio a sucessivos recordes de mortes
por Covid, a Câmara recebeu oito pedidos de afastamento do presidente.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/bolsonaro-alvo-de-111-pedidos-deimpeachment-um-por-semana-24962597
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-09 22:55:10
Título: Fronteira do México transborda de menores desacompanhados
Descrição: A fronteira natural que separa o México dos Estados Unidos é palco de
um intenso movimento de pessoas sem papéis. Somente em março, chegaram 18.000
crianças e adolescentes desacompanhados. Em Roma, um dos pontos mais ativos da
fronteira do Texas, o EL PAÍS testemunhou uma dezena de embarcações cruzando em
uma única noite.
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-04-09/fronteira-do-mexicotransborda-de-menores-desacompanhados.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-09 00:00:00

Título: MTST vai inaugurar duas unidades das cozinhas solidárias, campanha já
arrecadou mais de R$ 370 mil
Descrição: O MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) vai inaugurar mais duas
unidades das cozinhas solidárias neste fim de semana, em Planaltina (DF) e em
Boa Vista (RR).Leia mais (04/09/2021 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/04/mtst-vai-inaugurar-duas-unidades-das-cozinhassolidarias-campanha-ja-arrecadou-mais-de-r-370-mil.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-09 00:00:00
Título: Marco Aurélio se contrapõe a Pacheco e defende CPI da Covid por
videoconferência
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello defende o
uso de reuniões por videoconferência como solução para evitar aglomerações nas
sessões da CPI da Covid.Leia mais (04/09/2021 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/04/marco-aurelio-se-contrapoe-a-pacheco-e-defende-cpida-covid-por-videoconferencia.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-09 00:00:00
Título: Bolsonaro fica ainda mais nas mãos do Congresso com CPI da Covid
Descrição: No ano passado, Jair Bolsonaro decidiu terceirizar a operação
política do governo. Com popularidade em queda, aliados sob investigação e
murmúrios sobre impeachment, o presidente fechou um acordo de proteção no
Congresso. Agora, a abertura da CPI da Covid no Senado embaralha os termos dessa
negociação.Leia mais (04/09/2021 - 11h27)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/04/bolsonaro-fica-ainda-mais-nas-maos-do-congresso-com-cpi-dacovid.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-10 05:39:38
Título: Argentina protesta contra exercícios militares e testes de mísseis do
Reino Unido nas Malvinas
Descrição: O governo argentino reprovou os exercícios militares e o lançamento
de mísseis do Reino Unido nas ilhas Malvinas, informou o Ministério das Relações
Exteriores do país.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021041017303194-argentina-protestacontra-exercicios-militares-e-testes-de-misseis-do-reino-unido-nas-malvinas/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-10 01:30:32
Título: Militares venezuelanos anunciam captura de narcotraficantes na fronteira
com Colômbia
Descrição: O Exército venezuelano capturou vários integrantes do cartel mexicano
de Sinaloa na fronteira com a Colômbia, informou o chefe do Comando Operacional
Estratégico das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021041017302774-militaresvenezuelanos-anunciam-captura-de-narcotraficantes-na-fronteira-com-colombia/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-09 18:46:43
Título: Lula pede desculpas ao povo italiano por não ter extraditado Cesare
Battisti
Descrição: Em entrevista concedida nesta sexta-feira (9) à emissora italiana
RAI, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu desculpas ao povo italiano
por não ter extraditado Cesare Battisti, condenado na Itália por assassinatos na
década de 1970.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021040917301796-lula-pede-desculpas-aopovo-italiano-por-nao-ter-extraditado-cesare-battisti/

