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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-13 19:38:17
Título: Brasil tem 125,6 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar
na pandemia
Descrição: Pesquisa foi feita analisando o período entre agosto e dezembro do 
ano passado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/13/brasil-tem-125-6-milhoes-de-
pessoas-em-situacao-de-inseguranca-alimentar-na-pandemia

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-04-13
Título: Bolsonaro fundou uma ‘República da Morte’ e deve responder por homicídio
e crime contra a humanidade, conclui comissão da OAB.
Descrição: Uma comissão criada pela Ordem dos Advogados do Brasil para analisar 
a postura do governo de Jair Bolsonaro na pandemia do novo coronavírus concluiu 
que o presidente criou uma “República da Morte” e cometeu crimes de 
responsabilidade e contra a humanidade.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-fundou-uma-republica-
da-morte-e-deve-responder-por-homicidio-e-crime-contra-a-humanidade-conclui-
comissao-da-oab/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-13 10:40:05
Título: Justiça para Lula é esperança ao país e ao mundo, diz Grupo de Puebla
Descrição: Grupo que reúne ex-presidentes e lideranças latino-americanas alerta 
para os perigos de uma revisão da anulação das sentenças ilegais contra Lula As 
recentes decisões do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/justica-para-lula-e-esperanca-ao-
pais-e-ao-mundo-diz-grupo-de-puebla/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-13 20:33:49
Título: Carol Proner: Não precisa ser jurista pra entender por que a suspeição 
abrange a exceção de incompetência
Descrição: Por Carol Proner - Do ponto da ordem jurídica, o que se discute 
fundamentalmente é o não retrocesso a um direito subjetivo e inalienável: o de 
ser julgado por um juiz imparcial.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/nao-precisa-ser-jurista-pra-entender-
por-que-a-suspeicao-abrange-a-excecao-de-incompetencia/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Fome no Brasil cresce e supera taxa de quando Bolsa Família foi criado
Descrição: Insegurança alimentar grave ou moderada atingiu 27,7% da população no
final do ano passado, ou 58 milhões de brasileiros, contra 16,8% em 2004. 
Pandemia acelerou alta da fome registrada desde 2014, aponta pesquisa.
Url :https://www.dw.com/pt-br/fome-no-brasil-cresce-e-supera-taxa-de-quando-
bolsa-família-foi-criado/a-57187014?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-04-13
Título: País pode viver caos social com auxílio emergencial menor e a alta dos 
alimentos
Descrição: Economista alerta que auxílio emergencial menor impacta negativamente
na vida de quase 70% de quem recebe o Bolsa Família. Benefício é mais utilizado 
na compra de alimentos e produtos emergenciais
Url : https://www.cut.org.br/noticias/pais-pode-viver-caos-social-com-auxilio-
emergencial-menor-e-a-alta-dos-alimentos-b5bb
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-14 00:35:05
Título: Primeiro-ministro francês é aplaudido pelo parlamento ao usar Brasil 
como exemplo de que cloroquina não funciona, VÍDEO
Descrição: Jean Castex rebateu um deputado defensor da substância e anunciou a 
suspensão de voos da França para o Brasil, \Situação absolutamente dramática\. 
Assista
Url :https://revistaforum.com.br/global/primeiro-ministro-frances-e-aplaudido-
pelo-parlamento-ao-usar-brasil-como-exemplo-de-que-cloroquina-nao-funciona-
video/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-04-14
Título: EUA fazem ultimato ao Brasil sobre questão ambiental
Descrição: O embaixador dos EUA no Brasil, Todd Chapman, deu o recado durante 
reunião virtual com políticos, diplomatas e empresários brasileiros, sinalizando
que o governo Bolsonaro poderá se isolar ainda mais no mundo e se manter 
afastado dos EUA se não apresentar um bom plano ambiental
Url : https://www.brasil247.com/brasil/eua-fazem-ultimato-ao-brasil-sobre-
questao-ambiental

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-13 21:27:08
Título: CPI da covid é vitória democrática e pressiona governo a agir, avaliam 
especialistas
Descrição: Governistas apresentam 34 assinaturas para a instalação de uma nova 
comissão, que amplia investigação para governadores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/13/cpi-da-covid-e-vitoria-
democratica-e-pressiona-governo-a-agir-avaliam-especialistas

Fonte: Montedo
Data: 2021-04-13
Título: Marco Aurélio dá 15 dias para Bolsonaro explicar fala sobre Forças 
Armadas
Descrição: O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal deu prazo
de 15 dias, a contar a partir dessa segunda-feira (12), para que o presidente 
Jair Bolsonaro explique declarações dadas em 21 de março, dia do seu 
aniversário.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/04/13/marco-aurelio-da-15-dias-para-
bolsonaro-explicar-fala-sobre-forcas-armadas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-14 02:10:34
Título: Após reunião, partidos de oposição definem ações conjuntas pelo 
impeachment de Bolsonaro
Descrição: Além de reunirem esforços pela vacinação em massa, auxílio 
emergencial e pela responsabilização de Bolsonaro através da CPI da Covid, 9 
legendas organizarão uma plenária nacional e ato político pela retirada do 
presidente do poder
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-reuniao-partidos-de-oposicao-
definem-acoes-conjuntas-pelo-impeachment-de-bolsonaro/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-13 19:56:07
Título: New Yorker explica aos EUA por que Lula assusta Bolsonaro
Descrição: O jornal americano The New Yorker reporta que o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) agora está livre para se candidatar nas eleições de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/new-yorker-explica-aos-eua-por-que-
lula-assusta-bolsonaro/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: França suspende todos os voos vindos do Brasil
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Descrição: Em meio a preocupações com variante brasileira do coronavírus, 
primeiro-ministro anuncia interrupção do tráfego aéreo entre Brasil e França até
nova ordem. \Observamos que a situação está piorando\, diz.
Url :https://www.dw.com/pt-br/frança-suspende-todos-os-voos-vindos-do-brasil/a-
57186557?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-04-14
Título: Instituto recolhe assinaturas para Chico Buarque ocupar vaga de Alfredo 
Bosi na ABL
Descrição: O Instituto São Paulo pela Democracia está fazendo um abaixo-assinado
para que o cantor, compositor, dramaturgo e escritor Chico Buarque seja o 
próximo membro da ABL (Academia Brasileira de Letras). A ideia é que ele 
ingresse na vaga deixada pelo professor emérito da Universidade de São Paulo, 
crítico e historiador da literatura brasileira Alfredo Bosi (1936-2021), que 
morreu na 4ª feira (7.abr.2021) por causa de complicações da da covid-19.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/instituto-recolhe-
assinaturas-para-chico-buarque-ocupar-vaga-de-alfredo-bosi-na-abl/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-13 11:29:35
Título: Últimas notícias da vacina: morte de idosos imunizados reforça 
necessidade de cuidado
Descrição: Eficácia da imunização ocorre com a criação de anticorpos, que 
acontece de duas a três semanas após a segunda dose
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/13/ultimas-noticias-da-vacina-
morte-de-idosos-imunizados-reforca-necessidade-de-cuidado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-13 11:14:50
Título: \Lista suja\ é divulgada, mas desmonte freia combate à escravidão na 
pandemia
Descrição: Inspeção do trabalho tem déficit de 1,5 mil trabalhadores, em 2020, 
verba para combater a prática foi a menor em 10 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/13/lista-suja-e-divulgada-mas-
desmonte-freia-combate-a-escravidao-na-pandemia

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-13 18:18:11
Título: Alerj vai ao STF para suspender pagamento da dívida do estado com União 
na pandemia
Descrição: Desde março de 2020, estado do Rio de Janeiro pagou mais de R$ 1 
bilhão em juros da dívida com o governo federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/13/alerj-vai-ao-stf-para-suspender-
pagamento-da-divida-do-estado-com-uniao-na-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-13 15:44:36
Título: Defesa de Lula pede que STF tranque três ações penais da Lava Jato
Descrição: Advogados afirmam que força-tarefa ocultou documentações em processos
do sítio de Atibaia e do Instituto Lula
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/13/defesa-de-lula-pede-que-stf-
tranque-tres-acoes-penais-da-lava-jato
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-13 12:56:39
Título: Impactos da covid: regiões registram número maior de mortes do que 
nascimentos 
Descrição: Rio de Janeiro (RJ) registrou mais mortes pelo sexto mês seguido, 
estado do Rio Grande do Sul chegou à marca em março
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/13/impactos-da-covid-regioes-
registram-numero-maior-de-mortes-do-que-nascimentos
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-04-13 12:13:58
Título: MST completa 25 anos no Rio com série especial em podcast sobre sua 
trajetória
Descrição: O primeiro programa da série especial vai ao ar nesta quarta-feira 
(14), a partir das 18h, nas plataformas online
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/13/mst-completa-25-anos-no-rio-com-
serie-especial-em-podcast-sobre-sua-trajetoria
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-13 09:36:38
Título: RS: Ato em frente ao TRF-4 defende direitos políticos do ex-presidente 
Lula
Descrição: Manifestação ocorre nesta terça (13), um dia antes do STF julgar 
recursos da decisão que anulou as condenações de Lula
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/13/rs-ato-em-frente-ao-trf-4-
defende-direitos-politicos-do-ex-presidente-lula
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-14 00:42:54
Título: URGENTE: Governo Bolsonaro não tem maioria na CPI da Covid no Senado
Descrição: A CPI da Covid será francamente desfavorável ao governo, avalia o 
cientista político Alberto Carlos Almeida O presidente Jair Bolsonaro não 
conseguiu passear sobre a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/urgente-governo-bolsonaro-nao-tem-
maioria-na-cpi-da-covid-no-senado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-13 23:25:52
Título: Decreto de armas: saiba os trechos suspensos pela ministra Rosa Weber
Descrição: A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, relatora da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6677, ajuizada pelo Partido dos 
Trabalhadores, concedeu medida 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/decreto-de-armas-saiba-os-trechos-
suspensos-pela-ministra-rosa-weber/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-13 20:26:33
Título: Guilherme Boulos anuncia candidatura ao governo de São Paulo
Descrição: O líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), Guilherme 
Boulos, anunciou nesta terça-feira (13/4) que irá disputar pelo PSOL o governo 
de São Paulo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/guilherme-boulos-anuncia-
candidatura-ao-governo-de-sao-paulo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-13 14:34:02
Título: Bolsonarista Allan dos Santos perde ação de danos morais movida contra 
Revista Fórum
Descrição: Em decisão proferida nesta segunda-feira (13), a juíza Rita de Cássia
Rocha, do 5º Juizado Especial Cível de Brasília considerou como improcedente o 
processo por 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/bolsonarista-allan-dos-santos-
perde-acao-de-danos-morais-movida-contra-revista-forum/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-13 13:24:34
Título: Twitter põe alerta de fake news em postagem de Eduardo Bolsonaro
Descrição: O Twitter colocou um alerta de fake news em uma postagem feita pelo 
deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/twitter-poe-alerta-de-fake-news-em-
postagem-de-eduardo-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2021-04-13 12:38:37
Título: PDT protocola novo pedido de impeachment contra Bolsonaro por ataque à 
livre atuação dos Poderes
Descrição: O PDT protocolou na Câmara dos Deputados, nesta segunda-feira (12), 
um novo pedido de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro 
(sem partido). Assinado 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/pdt-protocola-novo-pedido-de-
impeachment-contra-bolsonaro-por-ataque-a-livre-atuacao-dos-poderes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-13 11:27:38
Título: Globo x STF x Lula
Descrição: Merval Pereira, acostumado a pressionar o Supremo, diz que STF está 
sob pressão de lulistas Globo pressiona STF a salvar Moro e a Lava Jato 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/globo-x-stf-x-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-13 10:27:45
Título: Senadores repudiam ataques de Bolsonaro a Randolfe Rodrigues, mas a CPI 
da Covid…
Descrição: Bolsonaro afirmou que a CPI da Covid teria fazê-lo ter que sair na 
porrada com um bosta desses [Randolfe Rodrigues]   A CPI da Covid 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/senadores-repudiam-ataques-de-
bolsonaro-a-randolfe-rodrigues-mas-a-cpi-da-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-14 02:50:16
Título: Covid-19 faz mais uma vítima fatal no meio político: morre o deputado 
Schiavinato (PP-PR)
Descrição: Parlamentar estava com 66 anos e já havia perdido a esposa para a 
doença do coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/covid-19-faz-mais-uma-vitima-fatal-no-
meio-politico-morre-o-deputado-schiavinato-pp-pr/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-14 00:49:10
Título: Renúncia em massa: Mais três executivos anunciam saída do Banco do 
Brasil
Descrição: O desligamento de cinco diretores do BB em poucos dias ocorre após 
nomeação de Fausto Ribeiro para a presidência da instituição
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/renuncia-em-massa-mais-tres-executivos-
anunciam-saida-do-banco-do-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-14 00:38:16
Título: O julgamento de Lula no STF: é hora de resgatar o Estado de Direito – 
Por Paulo Pimenta
Descrição: Não há saída no horizonte imediato que não passe pela reafirmação do 
respeito aos valores da democracia e do Estado de Direito. Mais uma vez, o 
plenário do Supremo volta ao centro das contradições de uma sociedade exausta.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/o-julgamento-de-lula-no-stf-e-hora-de-
resgatar-o-estado-de-direito-por-paulo-pimenta/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-13 22:50:57
Título: Paim (PT) justifica assinatura para ampliar CPI da Covid a prefeitos e 
governadores: “que se apure tudo, doa a quem doer”
Descrição: Petista é um dos signatários do requerimento para que a CPI 
investigue não só Bolsonaro, mas também repasses a prefeitos e governadores, o 
que é uma demanda de bolsonaristas, \Minha assinatura foi para demonstrar que 
não tememos\, afirma
Url :https://revistaforum.com.br/politica/paim-pt-justifica-assinatura-para-
ampliar-cpi-da-covid-a-prefeitos-e-governadores-que-se-apure-tudo-doa-a-quem-
doer/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-13 20:24:48
Título: Ameaça global: seleção brasileira de basquete feminino é vetada do 
Torneio Sul-Americano por questões sanitárias
Descrição: Torneio será disputado na Colômbia, mas federação internacional vetou
a participação do Brasil por conta do descontrole da pandemia no país
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/ameaca-global-selecao-brasileira-de-
basquete-feminino-e-vetada-do-torneio-sul-americano-por-questoes-sanitarias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-13 19:31:15
Título: Psicólogos e profissionais da saúde mental denunciam “genocídio” de 
Bolsonaro ao mundo: “O Brasil está asfixiado!”
Descrição: Mais de 100 psicólogos, psicanalistas e médicos assinam manifesto 
contra o presidente brasileiro redigido após a Conferência Latino-americana da 
Sociedade de Psicologia Analítica, \Calamidade que não encontra referências na 
história\. Leia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/psicologos-e-profissionais-
da-saude-mental-denunciam-genocidio-de-bolsonaro-ao-mundo-o-brasil-esta-
asfixiado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-13 18:08:38
Título: Lewandowski dá prazo de 30 dias para Anvisa decidir sobre importação da 
Sputnik V pelo Maranhão
Descrição: Caso a agência não se manifeste dentro do prazo estipulado, o governo
maranhense está automaticamente autorizado a importar e distribuir o imunizante,
segundo decisão do ministro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/lewandowski-da-prazo-de-30-
dias-para-anvisa-decidir-sobre-importacao-da-sputnik-v-pelo-maranhao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-13 14:22:26
Título: CUT E FUP organizam ato em defesa da liberdade sindical
Descrição: Mais de 60 entidades sindicais, de movimentos sociais, da juventude, 
da área de comunicação e de partidos políticos vão transmitir o evento no 
youtube e no facebook.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/cut-e-fup-organizam-ato-em-defesa-da-
liberdade-sindical/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-13 17:00:55
Título: Militares ficarão abraçados a Bolsonaro até o fim do governo
Descrição: Mesmo que surjam novos atritos, generais estão de cabeça na missão. 
Conheça 4 cenários para o futuro – nenhum é bom para a democracia.The post 
Militares ficarão abraçados a Bolsonaro até o fim do governo appeared first on 
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/13/militares-ficarao-abracados-a-
bolsonaro-ate-o-fim-do-governo/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-04-13 03:00:00
Título: Apesar do protagonismo, juventude pagará a conta da pandemia. Entrevista
especial com Tauá Lourenço Pires
Descrição: O documentário \A conta fica para a juventude\, produzido pela Oxfam 
Brasil e a TV Doc Capão, reúne depoimentos d [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/608285-apesar-do-protagonismo-juventude-pagara-
a-conta-da-pandemia-entrevista-especial-com-taua-lourenco-pires

Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-14 05:00:52
Título: Os mistérios do ataque do coronavírus ao cérebro
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Descrição: O impacto da Covid-19 sobre o cérebro é um mistério que os cientistas
ainda tentam desvendar. Porém, são inúmeras as pesquisas que estudam a ação do 
novo coronavírus sobre o sistema nervoso. Uma investigação conduzida pela 
Universidade de Yale já apresenta algumas conclusões importantes. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/os-misterios-do-ataque-do-coronavirus-ao-
cerebro-1-24969559
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-14 04:30:47
Título: CPI da Pandemia: STF deve referendar decisão de Barroso
Descrição: BRASÍLIA - O plenário do Supremo Tribunal Federal Federal (STF) deve 
referendar hoje a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, que, na semana 
passada, determinou a instalação da CPI da Pandemia para investigar as ações e 
possíveis omissões do governo federal no enfrentamento à Covid-19. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/cpi-da-pandemia-stf-deve-referendar-
decisao-de-barroso-24969884
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-14 08:17:30
Título: Hidrelétricas matam toneladas de peixes e ameaçam espécies nos rios 
brasileiros, aponta estudo
Descrição: Apenas a hidrelétrica de Belo Monte, no Brasil, coloca em risco 50 
espécies que só existem no país, segundo pesquisadores.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56738148
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-13 17:57:45
Título: Brasil do desemprego recorde tem vagas em fábricas de caixões
Descrição: As empresas contratam funcionários para aumentar a produção. Jornadas
também aumentaram e férias foram suspensas para tentar dar conta de volume de 
pedidos sem precedentes gerado pela pandemia de covid-19.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56670854
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-13 13:16:51
Título: Cuba está a um passo de obter a primeira vacina latino-americana contra 
a covid-19
Descrição: Dois imunizantes, chamados Soberana 02 e Abdala, se encontram na 
última fase de ensaios clínicos na ilha e devem começar a ser usados em menos de
três meses
Url :https://brasil.elpais.com/sociedade/2021-04-13/cuba-esta-a-um-passo-de-
obter-a-primeira-vacina-latino-americana-contra-a-covid-19.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-13 00:00:00
Título: Em carta, PSOL e PT pedem que Covas adie revisão do Plano Diretor de SP 
para depois da pandemia
Descrição: As bancadas do PSOL e do PT na Câmara dos Vereadores de São Paulo 
escreveram carta conjunta em que pedem que a gestão Bruno Covas (PSDB) adie o 
processo de revisão do Plano Diretor Estratégico para depois do fim da 
pandemia.Leia mais (04/13/2021 - 15h06)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/04/em-carta-psol-e-pt-pedem-que-covas-adie-revisao-do-
plano-diretor-de-sp-para-depois-da-pandemia.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-13 22:28:00
Título: Câmara aprova inclusão de medidas protetivas de mulheres em banco de 
dados policial
Descrição: Objetivo é facilitar o atendimento pelas forças de segurança
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/746081-camara-aprova-inclusao-de-
medidas-protetivas-de-mulheres-em-banco-de-dados-policial/
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-13 22:26:00
Título: Deputadas da CCJ acusam Éder Mauro e Eduardo Bolsonaro de machismo
Descrição: Deputados contestam acusação e negam que falas foram discriminatórias
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/746083-deputadas-da-ccj-acusam-eder-
mauro-e-eduardo-bolsonaro-de-machismo/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-13 21:43:06
Título: Substituto de Ernesto Araújo: embaixador da China no Brasil elogia novo 
chanceler
Descrição: Depois de mais de dois anos de tensões entre o Brasil e a China com o
chanceler Ernesto Araújo, a relação entre os países tem sido pacífica com a 
chegada de Carlos França ao comando do Ministério das Relações Exteriores.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021041317328672-substituto-de-ernesto-
araujo-embaixador-da-china-no-brasil-elogia-novo-chanceler/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-13 20:56:48
Título: Mídia: embaixador dos EUA diz que cúpula é última chance de Bolsonaro 
mostrar compromisso ambiental
Descrição: O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, disse que a 
Cúpula de Líderes sobre o Clima, agendada pelo presidente norte-americano Joe 
Biden para ocorrer na próxima semana, é a última chance do Brasil mostrar que se
preocupa com o desmatamento na Amazônia.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021041317328622-midia-embaixador-dos-
eua-diz-que-cupula-e-ultima-chance-de-bolsonaro-mostrar-compromisso-ambiental/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-13 19:54:25
Título: Baixo desempenho da economia brasileira já ocorria antes da pandemia, 
explica especialista
Descrição: A economia brasileira já vinha registrando números ruins antes da 
eclosão da pandemia do novo coronavírus, e o caminho da recuperação para o país 
passa pela execução de reformas, segundo economista ouvido pela Sputnik Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2021041317328126-baixo-desempenho-da-
economia-brasileira-ja-ocorria-antes-da-pandemia-explica-especialista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-13 08:00:17
Título: Agricultura familiar em cada uma das 5 regiões do Brasil: confira 
histórias de sucesso e desafios
Descrição: Histórias de sucesso de agricultura e extrativismo familiar são 
muitas em todo o país, com milhares de famílias vivendo de pequenos plantios e 
coleta de produtos da natureza.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021041317316417-agricultura-familiar-em-
cada-uma-das-5-regioes-do-brasil-confira-historias-de-sucesso-e-desafios/
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