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Fonte: Carta Capital
Data: 2021-04-12   
Título: No Brasil da extrema-direita, genocídio, desagregação social e 
violência.
Descrição: 'O Brasil é o terceiro país das Américas com o índice de Gini - que 
mede as desigualdades de renda - mais desfavorável', lembra Milton Rondó. 
Url : https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/no-brasil-da-extrema-
direita-genocidio-desagregacao-social-e-violencia/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-12 20:49:58
Título: Brasil 'ignorado' por comitiva de Biden: especialista vê sinal negativo 
e recado ao governo
Descrição: Nesta semana, representantes do governo Biden viajam à América do Sul
sem passar pelo Brasil. Para cientista político, o país precisa recuperar sua 
imagem internacional.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021041217319796-brasil-ignorado-por-
comitiva-de-biden-especialista-ve-sinal-negativo-e-recado-ao-governo/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-12 23:55:21
Título: Acuado por CPI, Bolsonaro contra-ataca, mas diálogo com Kajuru vira tiro
no pé 
Descrição: Senador divulgou nas redes sociais conversa com o presidente onde ele
pede inclusão de governadores e prefeitos em apuração, impeachment de 
integrantes do STF e fala em bater em senador. 
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-12/acuado-por-cpi-bolsonaro-
contra-ataca-mas-dialogo-com-kajuru-vira-tiro-no-pe.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-12 11:52:12
Título: Lula x Moro: julgamento no STF dia 14/04 em 5 perguntas e respostas 
Descrição: STF irá julgar dois recursos contra a decisão do ministro Edson 
Fachin, que anulou as condenações de Lula em Curitiba
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/12/artigo-lula-x-moro-o-julgamento-
no-stf-dia-14-de-abril-em-5-perguntas-e-respostas

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-13 09:01:20
Título: Cármen Lúcia pede a Fux para pautar ação contra Bolsonaro por genocídio
Descrição: Notícia-crime apresentada por advogado pede abertura do inquérito por
Bolsonaro vetar assistência aos povos indígenas durante a pandemia 
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/carmen-lucia-pede-a-fux-
para-pautar-acao-contra-bolsonaro-por-genocidio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-12 17:36:02
Título: Operação Condor: Julgamento de militar brasileiro por assassinato 
acontece na Itália
Descrição: Governo italiano forma comissão civil para elucidar crimes da 
Operação Condor, uma ação repressiva envolvendo as ditaduras da Argentina, 
Brasil, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai na segunda metade do século passado.
Url :https://revistaforum.com.br/global/operacao-condor-julgamento-de-militar-
brasileiro-por-assassinato-acontece-na-italia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-12 10:01:35
Título: Artigo | 30 anos da CONEN: Salvar vidas e garantir direitos para a 
população negra
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Descrição: A CONEN consolidou-se como uma instância nacional de construção da 
unidade na ação das centenas entidades negras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/12/artigo-30-anos-da-conen-salvar-
vidas-e-garantir-direitos-para-a-populacao-negra

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-12 18:40:19
Título: Mortes por covid no Brasil aumentaram quase três vezes nos últimos dois 
meses
Descrição: Total de óbitos por semana cresce sem parar desde fevereiro e saltou 
de 7,5 mil para mais de 21 mil em sete dias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/12/mortes-por-covid-no-brasil-
aumentaram-quase-tres-vezes-nos-ultimos-dois-meses

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-12 22:16:05
Título: Garis, faxineiros e entregadores estão entre os principais intubados na 
COVID-19
Descrição: Saiba quem são os profissionais mais intubados por covid-19 Uma 
pesquisa inédita mostra que faxineiros, garis e auxiliares de limpeza são a 
metade de toda 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/garis-faxineiros-e-entregadores-
estao-entre-os-principais-intubados-na-covid-19/

Fonte: MST
Data: 2021-04-12
Título: Eldorado do Carajás, 25 anos de impunidade: entrevista com Ayala 
Ferreira
Descrição:  O 17 de abril de 1996 estará para sempre marcado em nossa história e
memória como um dia de luto e luta camponesa, relembrado pelos movimentos 
populares camponeses do mundo. O episódio, que ficou conhecido mundialmente como
o Massacre de Eldorado do Carajás, foi uma das ações mais violentas já vistas, 
praticada por um Estado brasileiro contra os trabalhadores e trabalhadoras 
rurais, e até hoje é lembrado em encontros e atividades que discutem a questão 
agrária e a Reforma Agrária Popular no Brasil durante o “Abril vermelho”.
Url : https://mst.org.br/2021/04/12/eldorado-do-carajas-25-anos-de-impunidade-
entrevista-com-ayala-ferreira/

Fonte: CUT
Data: 2021-04-12
Título: Reajuste de 39% no preço do gás natural deve gerar aumento geral de preços
Descrição: O reajuste de 39% do gás natural (GNP)  nas refinarias da Petrobras a partir do 
dia 1° de maio, vai ter um efeito cascata com impactos nos índices de inflação. Isto porque
diferente do gás de botijão (GLP), o gás natural é utilizado industrialmente, e o aumento 
em seu preço encarece a produção.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/reajuste-de-39-no-preco-do-gas-natural-deve-gerar-
aumento-geral-de-precos-e808  

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-12 22:48:14
Título: “Africanidades: Um Ensino Antirracista” traz a luta para ressignificar o
13 de Maio
Descrição: Evento, que ocorrerá entre os dias 10 e 19 de maio, contará com a 
presença de inúmeros ativistas, educadores, artistas e acadêmicos e buscará 
resgatar o protagonismo da ancestralidade negra na luta pela própria libertação
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/africanidades-um-ensino-antirracista-
traz-a-luta-para-ressignificar-o-13-de-maio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-12 10:18:55
Título: Governo Bolsonaro pagou até 33% a mais em remédio para gripe incluído em
“kit Covid”
Descrição: No total, Ministério da Saúde gastou R$ 125 milhões em Tamiflu, que 
não tem eficácia comprovada contra a doença
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/governo-bolsonaro-pagou-ate-
33-a-mais-em-remedio-para-gripe-incluido-em-kit-covid/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-12 15:12:11
Título: Mercado financeiro eleva projeção da inflação para 4,85% este ano
Descrição: A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, deste ano subiu de 4,81% 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/mercado-financeiro-eleva-projecao-
da-inflacao-para-485-este-ano/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-12 22:49:45
Título: Brasil cai para a 85ª posição no ranking global de PIB per capita, 
aponta FMI
Descrição: O Brasil recuou no ranking global do PIB (Produto Interno Bruto) per 
capita em 2020 e deve continuar perdendo posições nos próximos anos, segundo 
projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021041217320871-brasil-cai-para-a-85-
posicao-no-ranking-global-de-pib-per-capita-aponta-fmi/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-13 09:28:56
Título: CPI da Covid-19 expõe o lamaçal político e o governo genocida de 
Bolsonaro
Descrição: A contragosto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fará a 
leitura do processo de instalação da CPI da Covid-19 nesta terça-feira, 13 de 
abril. A Comissão, que foi proposta com o objetivo de investigar a política 
genocida de Jair Bolsonaro (Sem partido), expõe ainda mais o lamaçal político em
que o presidente chafurda. Responsável direto [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/cpi-da-covid-19-expoe-o-lamacal-
politico-e-o-governo-genocida-de-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-12 16:09:35
Título: Vítima do garimpo: mercúrio mata ambientalista que trabalhava na 
Amazônia
Descrição: O consumo durante dois anos de peixes contaminados resultou na morte 
de Cássio Beda, de 36 anos, no Pará 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/12/vitima-do-garimpo-mercurio-mata-
ambientalista-que-trabalhava-na-amazonia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-12 17:50:59
Título: Acampamento Terra Livre compõe \Abril Indígena\ com eventos online pela 
2ª vez 
Descrição: De forma inédita, evento tem duração de 25 dias, programação ocorre 
virtualmente pela segunda vez por conta da pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/12/com-atividades-que-evocam-luta-
por-direitos-indigenas-atl-segue-ate-dia-30
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-12 18:35:21
Título: “Não confie em Bolsonaro”: Indígenas lançam vídeo para Joe Biden contra 
acordo sobre Amazônia
Descrição: Vídeo foi compartilhado pelo ator e cineasta norte-americano Mark 
Ruffalo, entre outras personalidades, e hashtag #AmazonOrBolsonaro ficou entre 
os termos mais comentados do Twitter
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/meio-ambiente/nao-confie-em-bolsonaro-
indigenas-lancam-video-para-joe-biden-contra-acordo-sobre-amazonia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-12 17:37:42
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Título: Por risco sanitário, petroleiros entram em greve em refinaria da 
Petrobras no Paraná
Descrição: Gestores querem manter a parada de manutenção na unidade, atividade 
que exigiria o deslocamento de 2 mil trabalhadores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/12/por-risco-sanitario-petroleiros-
entram-em-greve-em-refinaria-da-petrobras-no-parana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-12 17:08:08
Título: Ministro da Educação demite presidente da Capes e não anuncia novo 
titular
Descrição: Benedito Guimarães Neto estava no cargo desde janeiro de 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/12/ministro-da-educacao-demite-
presidente-da-capes-e-nao-anuncia-novo-titular

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-12 16:34:17
Título: Campanha coleta assinaturas contra privatização da Eletrobras
Descrição: Documento será enviado aos deputados para que não votem medida 
provisória que autoriza privatização da empresa elétrica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/12/campanha-coleta-assinaturas-
contra-privatizacao-da-eletrobras
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-12 15:59:00
Título: Prisão de Julian Assange completa dois anos, ativistas se mobilizam por 
sua liberdade
Descrição: Manifestações ocorrem ao redor do mundo, Assange segue detido 
enquanto as autoridades dos EUA tentam sua extradição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/12/prisao-de-julian-assange-
completa-dois-anos-ativistas-se-mobilizam-por-sua-liberdade
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-12 14:48:22
Título: Artigo | Inconstitucionalidade da compra de vacinas por empresas
Descrição: Advogado analisa o Projeto de Lei que permite a compra de imunizantes
pela iniciativa privada em tramitação no Senado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/12/artigo-inconstitucionalidade-da-
compra-de-vacinas-por-empresas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-12 10:34:27
Título: Últimas da vacina: ministro fala em acelerar imunização, mas há escassez
de insumo
Descrição: Marcelo Queiroga disse que quer aumentar vacinação nos próximos três 
meses, mas falta insumo para a produção das doses
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/12/ultimas-da-vacina-ministro-fala-
em-acelerar-imunizacao-mas-ha-escassez-de-insumo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-12 08:23:02
Título: Entraves burocráticos e prisão de cultivadores dificultam acesso à 
cannabis medicinal
Descrição: Durante a pandemia, Anvisa atrasa liberação de medicamentos 
importados, valor chega a R$3 mil no mercado nacional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/12/entraves-burocraticos-e-prisao-
de-cultivadores-dificultam-acesso-a-cannabis-medicinal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-12 08:08:47
Título: Covid mata 18 padres na Amazônia e aprofunda desafio do catolicismo na 
região
Descrição: Vaticano reflete sobre ordenamento de indígenas e homens casados para
amenizar déficit de sacerdotes em áreas isoladas
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/12/covid-mata-18-padres-na-
amazonia-e-aprofunda-desafio-do-catolicismo-na-regiao

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-12 23:46:53
Título: Rosa Weber concede liminar que suspende grande parte dos decretos de 
armas de Bolsonaro
Descrição: O presidente havia editado os decretos durante o Carnaval e, após 60 
dias, entrariam em vigor nesta terça-feira (13)
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/rosa-weber-concede-liminar-que-suspende-
grande-parte-dos-decretos-de-armas-de-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-12 21:53:50
Título: Bolsonaro estaria planejando manobra para Lira aprovar Orçamento 
“maquiado”, diz Estadão
Descrição: O presidente da Câmara, no entanto, não estaria de acordo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-estaria-planejando-manobra-
para-lira-aprovar-orcamento-maquiado-diz-estadao/ 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-12 08:06:33
Título: Apagão de dados: \Sem o Censo, nós estaremos navegando no escuro\, diz 
pesquisadora
Descrição: Corte de 96% no orçamento do levantamento decenal mostra que o 
governo federal não valoriza a pesquisa e o conhecimento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/12/apagao-de-dados-sem-o-censo-nos-
estaremos-navegando-no-escuro-diz-pesquisadora
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-12 20:48:58
Título: Marco Aurélio diz que conversa de Bolsonaro com Kajuru “deixa a todos 
perplexos”
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, 
disse à coluna Painel, da Folha, que as afirmações do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/marco-aurelio-diz-que-conversa-de-
bolsonaro-com-kajuru-deixa-a-todos-perplexos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-12 19:46:17
Título: Camilo Santana vai ao STF para que Anvisa libere importação da vacina 
russa Sputnik V
Descrição: O governador do Ceará Camilo Santana anunciou, nesta segunda-feira 
(12), que irá entrar com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para 
garantir a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/camilo-santana-vai-ao-stf-para-que-
anvisa-libere-importacao-da-vacina-russa-sputnik-v/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-12 19:16:05
Título: PSOL aciona PGR contra Ricardo Salles por defesa de madeireiros alvos de
operação da PF
Descrição: O PSOL, através do deputado federal Marcelo Freixo (RJ), encaminhou 
uma representação à Procuradoria-Geral da República (PGR) em que pede a abertura
de investigação contra 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/psol-aciona-pgr-contra-ricardo-
salles-por-defesa-de-madeireiros-alvos-de-operacao-da-pf/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-12 17:18:26
Título: PT pressiona pela instalação da CPI da Covid no Senado
Descrição: Líder Paulo Rocha (PT-PA) diz que temor de Bolsonaro é prova de que 
foi omisso. “Ele é o presidente e deve ser responsabilizado por atos 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/pt-pressiona-pela-instalacao-da-
cpi-da-covid-no-senado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-12 15:39:23
Título: Jornal francês diz que OMS começa a perder a paciência com Bolsonaro
Descrição: Brasil: nenhum lockdown à vista apesar da explosão da pandemia, 
lamenta nesta segunda-feira (12) o jornal Les Echos. O diário econômico francês,
que é referência 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/jornal-frances-diz-que-oms-comeca-
a-perder-a-paciencia-com-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-12 10:46:38
Título: Rodrigo Maia agora pede CPI para investigar Bolsonaro
Descrição: O deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), que passou seu reinado engavetando 
CPIs e pedidos de impeachment, agora é a favor da instalação da comissão de 
investigação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/rodrigo-maia-agora-pede-cpi-para-
investigar-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-13 00:50:58
Título: “Temperatura política em alta”, diz Jornal Nacional sobre gravações de 
Kajuru e Bolsonaro
Descrição: O telejornal reproduziu trechos da conversa entre o senador e o 
presidente e destacou que a oposição alega que Bolsonaro tenta interferir na 
autonomia dos poderes
Url :https://revistaforum.com.br/midia/temperatura-politica-em-alta-diz-jornal-
nacional-sobre-gravacoes-de-kajuru-e-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-12 22:17:32
Título: Nunes Marques será relator de ação que pede impeachment de Alexandre de 
Moraes
Descrição: Kajuru, autor da ação, havia pedido que fosse encaminhada a Barroso, 
mas como o tema não tem relação com a CPI da Covid-19, a escolha do relator foi 
feita por sorteio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nunes-marques-sera-relator-de-acao-
que-pede-impeachment-de-alexandre-de-moraes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-12 20:34:32
Título: No dia em que a viagem de Yuri Gagarin completa 60 anos, relembre canção
de Tetê Espíndola sobre o feito
Descrição: A compositora fez “Visão da Terra”, em parceria com o poeta Carlos 
Rennó, sobre a façanha do cosmonauta soviético, o primeiro homem a sair da 
órbita terrestre
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/no-dia-em-que-a-viagem-de-yuri-gagarin-
completa-60-anos-relembre-cancao-de-tete-espindola-sobre-o-feito/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-12 18:57:02
Título: Temer diz que sempre sentiu em Dilma “uma honestidade extraordinária”
Descrição: Declaração foi feira durante palestra, porém, em seu livro “Tchau 
Querida, O Diário do Impeachment”, Eduardo Cunha apontou Temer como o grande 
conspirador para o afastamento da ex-presidenta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/temer-diz-que-sempre-sentiu-em-dilma-
uma-honestidade-extraordinaria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-12 15:41:20
Título: Rodrigo Pilha é liberado para cumprir regime semiaberto em Brasília
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Descrição: Militante está preso desde o dia 18 de março por estender uma faixa 
chamando o presidente Jair Bolsonaro de genocida
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/rodrigo-pilha-deixa-prisao-em-
brasilia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-12 13:21:06
Título: FHC diz que votaria em Lula no segundo turno contra Bolsonaro
Descrição: \Com muita dificuldade, porque Lula jogava pedra em mim\ disse ao 
Valor
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fhc-diz-que-votaria-em-lula-no-
segundo-turno-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-12 11:16:11
Título: Orlando Silva: conversa de Bolsonaro com Kajuru é “crime de 
responsabilidade gravado”
Descrição: Para o deputado, trata-se do “maior escândalo político da República”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/orlando-silva-conversa-de-bolsonaro-
com-kajuru-e-crime-de-responsabilidade-gravado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-12 10:18:55
Título: Governo Bolsonaro pagou até 33% a mais em remédio para gripe incluído em
“kit Covid”
Descrição: No total, Ministério da Saúde gastou R$ 125 milhões em Tamiflu, que 
não tem eficácia comprovada contra a doença
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/governo-bolsonaro-pagou-ate-
33-a-mais-em-remedio-para-gripe-incluido-em-kit-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-12 09:17:33
Título: CPI da Covid-19: Bolsonaro aposta no caos para assassinar a democracia
Descrição: Prestes a ser instalada a mando de Luís Roberto Barroso, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 
vai se transformar em mais uma frente de batalha nas diversas tentativas do 
presidente Jair Bolsonaro de cumprir aquilo que o deputado Jair Bolsonaro sempre
desejou: assassinar a democracia no país. A [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/cpi-da-covid-19-bolsonaro-aposta-no-
caos-para-assassinar-a-democracia/
 
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 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: The Intercept
Data: 2021-04-13 04:12:26
Título: Áudios: Basf demite funcionário vítima de homofobia e diz que agressões 
na empresa eram ‘brincadeiras’
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Descrição: Ataques começaram após o casamento. Empresa aconselhou vítima a 
continuar trabalhando e justificou:‘ as pessoas são ruins’. The post Áudios: 
Basf demite funcionário vítima de homofobia e diz que agressões na empresa eram 
‘brincadeiras’ appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/13/audios-basf-demite-funcionario-vitima-
de-homofobia-e-diz-que-agressoes-na-empresa-eram-brincadeiras/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-12 20:56:33
Título: Petrobras ordena manutenção que provoca aglomeração de milhares de 
trabalhadores em refinarias
Descrição: Trabalhos já foram adiados, mas sindicato argumenta que estatal 
poderia adiar mais. A taxa de contaminação entre os funcionários é o dobro da 
população em geral.The post Petrobras ordena manutenção que provoca aglomeração 
de milhares de trabalhadores em refinarias appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/12/petrobras-aglomeracao-trabalhadores-
refinarias/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-13 06:37:37
Título: Operação da Polícia Civil mira 'caixinha' da maior facção do Rio, 
esquema movimentou R$ 7 milhões em dois anos
Descrição: RIO — A Polícia Civil do Rio desencadeou, na manhã desta terça-feira,
uma megaoperação contra a maior facção criminosa do Estado do Rio. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/operacao-da-policia-civil-mira-caixinha-da-
maior-faccao-do-rio-esquema-movimentou-7-milhoes-em-dois-anos-24968167
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-13 06:00:57
Título: PF criticou governo por uso da Lei de Segurança Nacional contra 
detratores de Bolsonaro
Descrição: A Corregedoria da Polícia Federal no Distrito Federal criticou o uso 
da Lei de Segurança Nacional contra detratores do governo Bolsonaro.“Referida 
lei não pode ser empregada com o objetivo de constranger ou perseguir qualquer 
pessoa que se oponha licitamente, externando crítica ou opiniões desfavoráveis, 
ao governo, ou ao presidente da República, por mais ásperas que elas sejam, uma 
vez que tais condutas, por si só, não põem em risco a segurança do Estado”, 
escreveu o delegado Thiago Hauptmann, corregedor regional da PF no DF, no último
dia 24.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/pf-criticou-governo-por-uso-da-lei-
de-seguranca-nacional-contra-detratores-de-bolsonaro-24968059
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-13 06:00:39
Título: 'Mask': herança africana no palco, com máscaras, dança, música e 
dramaturgia
Descrição: RIO — A sapatilha é companheira inseparável de Débora Campos desde a 
infância. Não para os rodopios na ponta dos pés, típicos do balé clássico. Nos 
tempos de menina, o acessório acompanhava a moradora da Tijuca, que está em 
cartaz até o dia 15 no espetáculo “Mask” em versão on-line, na prática do jazz e
de outros ritmos contemporâneos. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/mask-heranca-africana-no-palco-com-
mascaras-danca-musica-dramaturgia-1-24959922
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-13 08:49:57
Título: Pnad e Caged: No auge do desemprego, Brasil enfrenta falhas nas 
estatísticas do mercado de trabalho que confundem e desorientam
Descrição: Governo Bolsonaro não entende a importância de ter boas estatísticas,
diz economista.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56727170
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-12 20:18:14
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Título: Brasil é 4º país que mais se afastou da democracia em 2020, diz 
relatório
Descrição: País só foi melhor que Polônia, Hungria e Turquia. Em um índice de 0 
a 1, em que quanto mais perto de 1, mais democrático, pontuação brasileira ficou
em 0,51.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56724695
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-12 23:55:21
Título: Acuado por CPI, Bolsonaro contra-ataca, mas diálogo com Kajuru vira tiro
no pé 
Descrição: Senador divulgou nas redes sociais conversa com o presidente onde ele
pede inclusão de governadores e prefeitos em apuração, impeachment de 
integrantes do STF e fala em bater em senador. Pegou mal com Supremo, 
parlamentares e até apoiadores digitais. Pacheco decide hoje escopo de comissão
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-12/acuado-por-cpi-bolsonaro-
contra-ataca-mas-dialogo-com-kajuru-vira-tiro-no-pe.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-13 01:03:06
Título: O homem que colocou as elites peruanas aos pés de seu cavalo
Descrição: Professor radical Pedro Castillo ganha o primeiro turno das eleições 
à presidência
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-04-13/o-homem-que-colocou-as-
elites-peruanas-aos-pes-de-seu-cavalo.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-12 15:04:43
Título: Mais de 100 dias sem resposta sobre os três meninos desaparecidos de 
Belford Roxo 
Descrição: Familiares de Lucas Mateus, Alexandre e Fernando Henrique estão há 
mais de três meses sem respostas. Meninos sumiram no dia 27 de dezembro em 
município da Baixada Fluminense
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-12/90-dias-sem-resposta-sobre-os-
tres-meninos-desaparecidos-de-belford-roxo.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-12 19:53:03
Título: Princesa Martha Louise, da Noruega, e seu xamã planejam mudar-se para os
EUA por culpa do racismo
Descrição: A filha dos reis noruegueses e seu namorado querem se estabelecer com
as três filhas dela em Los Angeles e deixar de lado a vida palaciana, como 
fizeram os duques de Sussex
Url :https://brasil.elpais.com/estilo/2021-04-12/princesa-martha-louise-da-
noruega-e-seu-xama-planejam-mudar-se-para-os-eua-por-culpa-do-racismo.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-12 23:48:22
Título: Um morto e um ferido em tiroteio em uma escola do Tennessee
Descrição: Polícia cercou a área próxima à escola de Knoxville e prendeu um 
suspeito
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-04-12/um-morto-e-um-ferido-em-
tiroteio-em-uma-escola-do-tennessee.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-04-12 00:00:00
Título: Microsoft comprará empresa de inteligência artificial Nuance por US$ 
19,7 bi
Descrição: A Microsoft disse nesta segunda-feira (12) que comprará a Nuance 
Communications em um negócio de US$ 19,7 bilhões, com o objetivo de reforçar seu
pacote de aplicativos corporativos com a tecnologia avançada de fala da empresa 
de inteligência artificial.Leia mais (04/12/2021 - 10h22)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://aovivo.folha.uol.co
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-12 23:00:00
Título: Projeto multa clubes por atos homofóbicos ou de racismo em estádios
Descrição: Autor da proposta lembra que casos estão aumentando no Brasil
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/745444-projeto-multa-clubes-por-atos-
homofobicos-ou-de-racismo-em-estadios/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-12 19:28:00
Título: Lira e Pacheco pedem ajuda à ONU para acelerar entrega de vacinas ao 
Brasil
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/745484-lira-e-pacheco-pedem-ajuda-a-onu-
para-acelerar-entrega-de-vacinas-ao-brasil/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-13 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 13 de abril
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as principais notícias desta 
terça-feira (13), na qual chanceler russo classifica sanções da UE ao Irã como \
mais graves do que um crime\, Japão anuncia despejo de água contaminada pelo 
acidente de Fukushima no oceano e Índia acelera importações da vacina russa 
Sputnik V contra COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021041317321929-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-13-de-abril/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-12 23:49:00
Título: Silva e Luna é oficializado como integrante do conselho da Petrobras
Descrição: O Conselho de Administração da Petrobras elegeu em reunião nesta 
segunda-feira (12) o general Joaquim Silva e Luna para o cargo de membro do 
Conselho de Administração.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021041217321126-silva-e-luna-e-
oficializado-como-membro-do-conselho-da-petrobras/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-04-12 17:33:40
Título: Gilmar Mendes teria usado relações para questionar uso irregular de 
agrotóxico em suas fazendas no Mato Grosso
Descrição: Processado pelo MP, Mendes ingressou com um processo administrativo 
disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público contra o Promotor de 
Justiça do caso
Url :https://apublica.org/2021/04/gilmar-mendes-teria-usado-relacoes-para-
questionar-uso-irregular-de-agrotoxico-em-suas-fazendas-no-mato-grosso/
 

https://apublica.org/2021/04/gilmar-mendes-teria-usado-relacoes-para-questionar-uso-irregular-de-agrotoxico-em-suas-fazendas-no-mato-grosso/
https://apublica.org/2021/04/gilmar-mendes-teria-usado-relacoes-para-questionar-uso-irregular-de-agrotoxico-em-suas-fazendas-no-mato-grosso/
https://br.sputniknews.com/brasil/2021041217321126-silva-e-luna-e-oficializado-como-membro-do-conselho-da-petrobras/
https://br.sputniknews.com/brasil/2021041217321126-silva-e-luna-e-oficializado-como-membro-do-conselho-da-petrobras/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021041317321929-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-13-de-abril/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021041317321929-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-13-de-abril/
https://www.camara.leg.br/noticias/745484-lira-e-pacheco-pedem-ajuda-a-onu-para-acelerar-entrega-de-vacinas-ao-brasil/
https://www.camara.leg.br/noticias/745484-lira-e-pacheco-pedem-ajuda-a-onu-para-acelerar-entrega-de-vacinas-ao-brasil/
https://www.camara.leg.br/noticias/745444-projeto-multa-clubes-por-atos-homofobicos-ou-de-racismo-em-estadios/
https://www.camara.leg.br/noticias/745444-projeto-multa-clubes-por-atos-homofobicos-ou-de-racismo-em-estadios/
https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/01/5971-acompanhe-ao-vivo-o-mercado-financeiro-bolsas-pelo-mundo-dolar-indicadores-e-empresas.shtml#post407527
https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/01/5971-acompanhe-ao-vivo-o-mercado-financeiro-bolsas-pelo-mundo-dolar-indicadores-e-empresas.shtml#post407527

