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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-11 10:27:10
Título: Sem máscara, Bolsonaro é impedido por vendedora de entrar em barraca de 
frango: “Pode não”, assista ao vídeo
Descrição: Mesmo com seu governo tendo adotado campanha em favor do uso de 
máscara, Bolsonaro segue desrespeitando o protocolo e precisou ser repreendido 
por uma vendedora durante passeio em Brasília
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/sem-mascara-bolsonaro-e-impedido-por-
vendedora-de-entrar-em-barraca-de-frango-pode-nao-assista-ao-video/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-11 18:42:43
Título: Brasil registra maior número de mortes para um domingo e chega a 353.137
no total
Descrição: Segundo o balanço do Conass, foram contabilizados 1.803 novos óbitos 
em decorrência do coronavírus
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/11/brasil-registra-maior-numero-de-
mortes-para-um-domingo-e-chega-a-353-137-no-total
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-11 23:57:14
Título: “Não tem trabalho, não tem vacina” 
Descrição: Na Ocupação Esperança, a 40 minutos do centro de São Paulo, a rotina 
de viver sem água em casa e contar com doações para ter o que comer. Quase todas
as famílias viviam de empregos informais até que veio a pandemia e com ela, a 
dependência dos benefícios do Governo
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-11/nao-tem-trabalho-nao-tem-
vacina.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-11 21:41:19
Título: Le Monde aponta que Moro e Lava Jato foram usados pelos EUA para fins 
geopolíticos contra o Brasil
Descrição: O jornal francês classificou a operação como \maior escândalo 
judicial do planeta\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/le-monde-aponta-que-moro-e-lava-jato-
foram-usados-pelos-eua-para-fins-geopoliticos-contra-o-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-11 20:27:17
Título: Alberto Fernández diz que está preocupado com tentativa de “reiniciar” 
perseguição contra Lula
Descrição: O presidente da Argentina defende a anulação dos processos contra o 
Lula por quebra de imparcialidade de Sergio Moro
Url :https://revistaforum.com.br/global/alberto-fernandez-preocupado-reiniciar-
perseguicao-contra-lula/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-11 13:38:44
Título: Os três gols seguidos em Bolsonaro podem prever sua derrota final
Descrição: Até os que continuavam apoiando-o porque o viam como o grande inimigo
da esquerda começaram a se distanciar dele principalmente após a desastrosa 
gestão da pandemia com seu negacionismo exasperado
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-04-11/os-tres-gols-seguidos-em-
bolsonaro-podem-prever-sua-derrota-final.html
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Fonte: Montedo
Data: 2021-04-11
Título: ‘Ramos, não. General Ramos!’ diz ministro a Pazuello, depois de reunião 
tensa
Descrição: No dia seguinte à demissão de Eduardo Pazuello do Ministério da 
Saúde, o gabinete presidencial foi palco de uma acalorada discussão entre ele e 
o ministro Luiz Eduardo Ramos — tudo devidamente testemunhado por Jair 
Bolsonaro.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/04/11/ramos-nao-general-ramos-diz-
ministro-a-pazuello-depois-de-reuniao-tensa/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-11 15:40:48
Título: Papa Francisco: \Compartilhar bens não é comunismo, mas puro 
cristianismo\
Descrição: Frase foi dita pelo líder da Igreja Católica em missa neste domingo 
para presos, refugiados e profissionais de saúde
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/11/papa-francisco-compartilhar-
bens-nao-e-comunismo-mas-puro-cristianismo

Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-04-11 12:20:22
Título: La Commune, uma experiência feminista
Descrição: As mulheres participaram da Comuna em grande escala. Além disso, as 
lutas das mulheres revolucionárias engajadas na insurreição foram marcos 
essenciais na história do feminismo.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/110421/la-commune-une-
experience-feministe

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-12 08:38:27
Título: Kajuru avisou Bolsonaro que divulgaria conversa e manda recado a Kássio 
Nunes: “Sabemos o seu preço”
Descrição: Kajuru também compartilhou uma entrevista do ex-ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), que acredita que a CPI \vai pegar fogo\: \Como 
se fosse um posto de gasolina\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/kajuru-avisou-bolsonaro-que-
divulgaria-conversa-e-manda-recado-a-kassio-nunes-sabemos-o-seu-preco/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-11 01:21:19
Título: Bolsonaro virou “BolsoNero” na imprensa de Israel
Descrição: O tradicional jornal israelense Haaretz chamou o presidente Jair 
Bolsonaro de BolsoNero ao reverberar uma entrevista com a jornalista Patrícia 
Campos Mello, da Folha. A 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/bolsonaro-virou-bolsonero-na-
imprensa-de-israel/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-11 16:33:49
Título: Ivan Valente descobre que Araújo gastou R$100 mil em viagem a Israel: 
“Dinheiro público torrado com palhaçada”
Descrição: Comitiva brasileira liderada pelo ex-chanceler, que foi a Israel para
conhecer o \spray milagroso\ contra a Covid, voltou ao Brasil sem sequer ter 
assinado intenção de compra
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ivan-valente-descobre-que-araujo-
gastou-r100-mil-em-viagem-a-israel-dinheiro-publico-torrado-com-palhacada/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-04-11 03:00:00
Título: Belo Sun e a exploração do maior depósito de ouro do Brasil. Entrevista 
especial com Rosana Miranda
Url : http://www.ihu.unisinos.br/608238-belo-sun-e-a-exploracao-do-maior-
deposito-de-ouro-do-brasil-entrevista-especial-com-rosana-miranda
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Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-11 01:42:08
Título: Governo quer fim da Comissão de Anistia em 2022 e nega 90% dos pedidos 
de reconhecimento de anistiados
Descrição: Ex-presidenta Dilma é uma das que tem um pedido de anistia, que 
deveria ter sido analisado em março. Atual comissão não reconhece a ditadura, 
enquanto Governo reduz mecanismos do Estado que admitem a violência nos anos de 
chumbo contra quem discordava do regime militar
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-10/governo-quer-fim-da-comissao-
de-anistia-em-2022-e-nega-90-dos-pedidos-de-reconhecimento-de-anistiados.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-11 11:05:02
Título: No Rio de Janeiro, pesquisadores esclarecem sobre metais pesados na água
tratada
Descrição: No alvo da privatização, a companhia de águas e esgotos Cedae adotou 
novo método para eliminar geosmina no tratamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/11/no-rio-de-janeiro-pesquisadores-
esclarecem-sobre-metais-pesados-na-agua-tratada
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-11 09:57:20
Título: PEC Emergencial congela benefícios de policiais e acentua crise com 
Bolsonaro
Descrição: Para o policial Leonel Radde, o governo se aproveita da pandemia para
retirar direitos da categoria
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/11/pec-emergencial-congela-
beneficios-de-policiais-e-acentua-crise-com-bolsonaro
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-11 21:49:58
Título: Câmara também poderá instalar CPI da Covid
Descrição: Embalada pela CPI da Covid no Senado, os deputados federais também 
almejam a instalação de uma comissão de investigação na Câmara. O movimento 
ganhou força 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/camara-tambem-podera-instalar-cpi-
da-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-12 09:03:57
Título: Bloco PSDB-Podemos será fiel da balança na CPI da Covid-19
Descrição: João Doria teria preferência por Tasso Jereissatti e José Serra, mas 
devido à idade avançada de ambos - que tem feito com que eles participem apenas 
de sessões remotas -, o PSDB deve indicar Mara Gabrilli
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bloco-psdb-podemos-sera-fiel-da-
balanca-na-cpi-da-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-12 01:49:03
Título: “Vergonha”: Flávio Dino condena tentativa de interferência de Bolsonaro 
na CPI da Covid
Descrição: O governador do Maranhão comentou sobre o áudio vazado pelo senador 
Kajuru, presidente do PSOL, Juliano Medeiros, apontou conversa como mais um 
motivo para impeachment
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vergonha-flavio-dino-condena-
tentativa-de-interferencia-de-bolsonaro-na-cpi-da-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-11 21:04:23
Título: Vídeo: PM atira em jovem com deficiência e pisa na cabeça de rapaz já 
rendido
Descrição: O agente que fez o disparo estava de folga na ocasião
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-pm-atira-em-jovem-com-deficiencia-
e-pisa-na-cabeca-de-rapaz-ja-rendido/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-11 14:09:58
Título: Medalhista olímpico, boxeador Esquiva Falcão vende mini pizza há quase 1
ano para complementar renda na pandemia
Descrição: Atleta, no início da crise sanitária, cogitou vender sua medalha 
conquistada na Olimpíada de Londres
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/medalhista-olimpico-boxeador-esquiva-
falcao-vende-mini-pizza-ha-quase-1-ano-para-complementar-renda-na-pandemia/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-04-11 03:00:00
Título: Belo Sun e a exploração do maior depósito de ouro do Brasil. Entrevista 
especial com Rosana Miranda
Descrição:  
O http://www.ihu.unisinos.br/608238-belo-sun-e-a-exploracao-do-maior-deposito-
de-ouro-do-brasil-entrevista-especial-com-rosana-miranda
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-11 15:20:30
Título: A caça aos últimos nazistas: o esforço final contra a impunidade
Descrição: Alemanha, Canadá e Estados Unidos mantêm abertos processos contra 
criminosos de guerra do Terceiro Reich em uma última tentativa de levá-los aos 
tribunais
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-04-11/a-caca-aos-ultimos-
nazistas-o-esforco-final-contra-a-impunidade.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-11 00:00:00
Título: Em 1.604 cidades do país há risco de faltar luvas se alta de casos de 
Covid-19 continuar
Descrição: Gestores de ao menos 1.604 cidades do Brasil disseram que há 
possibilidade de faltar luvas para os profissionais de saúde nos próximos dez 
dias caso a curva de internação por Covid-19 continue alta.Leia mais (04/11/2021
- 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/04/em-1604-cidades-do-pais-ha-risco-de-faltar-luvas-se-
alta-de-casos-de-covid-19-continuar.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-11 00:00:00
Título: PSOL quer ouvir ministro da Saúde sobre risco de desabastecimento de 
oxigênio em 1.068 cidades
Descrição: A bancada do PSOL na Câmara quer ouvir Marcelo Queiroga (Saúde) sobre
o risco de desabastecimento de oxigênio no país. Como mostrou a Folha, gestores 
de saúde de ao menos 1.068 municípios relataram problemas com o estoque de 
cilindros e risco de falta do insumo nos próximos dez dias.Leia mais (04/11/2021
- 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/04/psol-quer-ouvir-ministro-da-saude-sobre-risco-de-
desabastecimento-de-oxigenio-em-1068-cidades.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-11 00:00:00
Título: Artistas assinam petição contra projeto que libera compra e aplicação de
vacinas por empresas
Descrição: Artistas como a cantora Teresa Cristina, o humorista Fábio Porchat e 
a atriz Letícia Sabatella assinaram uma petição online contra o projeto de lei 
que permite a compra e aplicação de vacinas por empresas.Leia mais (04/11/2021 -
23h15)
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Url 
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-11 00:00:00
Título: Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados quer destravar R$ 700 
milhões da Lei Aldir Blanc
Descrição: O principal objetivo da Comissão de Cultura da Câmara, segundo Alice 
Portugal (PCdoB-BA), é destravar cerca de R$ 700 milhões da Lei Aldir Blanc que 
não foram utilizados em 2020 e retornaram aos cofres públicos.Leia mais 
(04/11/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/04/comissao-de-cultura-da-camara-dos-deputados-quer-
destravar-r-700-milhoes-da-lei-aldir-blanc.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-11 00:00:00
Título: Bolsonaro diz temer relatório sacana de CPI da Covid que só investigue o
governo federal
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pediu ao senador Jorge 
Kajuru (Cidadania-GO) para ampliar a CPI da Covid e apurar a conduta de 
prefeitos e governadores. A conversa foi gravada e publicada pelo congressista 
em redes sociais.Leia mais (04/11/2021 - 20h11)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/04/bolsonaro-diz-temer-relatorio-sacana-de-cpi-da-covid-que-so-
investigue-o-governo-federal.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-04-11 00:00:00
Título: Estratégia de IA brasileira é patética
Descrição: Há anos que o Brasil precisa de um plano nacional de inteligência 
artificial. Essa tecnologia representa uma oportunidade de desenvolvimento e uma
ameaça a países de renda média como o nosso, que não têm conseguido sequer 
preservar seu parque industrial instalado.Na semana passada, o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) finalmente publicou a aguardada Estratégia
Brasileira de Inteligência Artificial (Ebia). O documento é apresentado de forma
ambiciosa. Logo no início diz pomposamente que \esta estratégia assume o papel 
de nortear as ações do Estado brasileiro\ relacionadas à questão da IA.Leia mais
(04/11/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/colunas/ronaldolemos/2021/04/estrategia-de-ia-brasileira-e-patetica.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-12 06:00:03
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 12 de abril
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
segunda-feira (12), marcada pelo domingo mais letal da pandemia no Brasil, pela 
conclusão da vacinação em massa contra COVID-19 em cidade do interior de SP, 
pelas eleições no Equador e pela explosão de usina nuclear do Irã.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021041217314999-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-12-de-abril/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-12 01:41:48
Título: Fontes de Inteligência dos EUA atribuem incidente em Natanz a sabotagem 
israelense
Descrição: O incidente que afetou a rede elétrica da usina de enriquecimento de 
urânio iraniana em Natanz foi resultado de um ato de sabotagem israelense, 
informou o The New York Times, citando fontes de Inteligência dos EUA.
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Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021041217312490-fontes-de-
inteligencia-dos-eua-atribuem-incidente-em-natanz-a-sabotagem-israelense/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-11 21:58:43
Título: Em aniversário de voo de Gagarin, Rússia se prepara para novas 
conquistas espaciais
Descrição: No 60º aniversário do primeiro voo do homem ao espaço, protagonizado 
por Yuri Gagarin em 1961, a Rússia se prepara para novos avanços, garantiu nesta
segunda-feira (12) o diretor-geral da Roscosmos, Dmitry Rogozin.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2021041117311995-em-aniversario-de-voo-
de-gagarin-russia-se-prepara-para-novas-conquistas-espaciais/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-11 18:18:44
Título: Marcelo Queiroga diz que é seu 'dever' convencer Bolsonaro a entender os
perigos da pandemia
Descrição: Ao comentar as diferenças entre os pronunciamentos do governo e do 
Ministério da Saúde, Queiroga disse que é seu \dever persuadir\ o presidente em 
relação às melhores escolhas. \Se eu não conseguir, a falha é minha, e não do 
presidente\, afirmou.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021041117311263-marcelo-queiroga-diz-
que-e-seu-dever-convencer-bolsonaro-a-entender-os-perigos-da-pandemia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-11 17:58:23
Título: Olimpíadas: Tóquio prepara hotel com 300 quartos para isolar atletas com
COVID-19
Descrição: O comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio está planejando 
reservar um hotel com cerca de 300 quartos para atletas que eventualmente 
contraiam a COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021041117311222-olimpiadas-toquio-
prepara-hotel-com-300-quartos-para-isolar-atletas-com-covid-19/
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