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Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-14 20:04:27
Título: Executivo do Facebook é indicado pelo governo para Conselho Nacional de 
Proteção de Dados
Descrição: Mas o nome da big tech não aparece na indicação feita por 
subordinados de Paulo Guedes. Escolha cabe a Bolsonaro.The post Executivo do 
Facebook é indicado pelo governo para Conselho Nacional de Proteção de Dados 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/14/executivo-do-facebook-e-indicado-pelo-
governo-para-conselho-nacional-de-protecao-de-dados-2/

Fonte: Conjur
Data: 2021-04-14
Título: Plenário do STF irá avaliar se 13ª Vara de Curitiba podia julgar Lula
Descriçâo: O relator de um processo no Supremo Tribunal Federal tem o poder 
discricionário de submeter pedido de Habeas Corpus ao Plenário. Com esse 
entendimento, o Plenário do STF, por 9 votos a 2, decidiu nesta quarta-feira 
(14/4) que cabe aos onze ministros da Corte, e não à 2ª Turma, julgar recursos 
contra uma decisão do ministro Luiz Edson Fachin — que decretou a incompetência 
da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba para julgar processos envolvendo o ex-
presidente Lula e anulou as condenações do petista.
Url : https://www.conjur.com.br/2021-abr-14/plenario-stf-ira-avaliar-13-vara-
curitiba-podia-julgar-lula

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-14 23:09:00
Título: Brasil passa de 362 mil mortes por COVID-19 e chega ao 5º dia com média 
de óbitos acima de 3 mil
Descrição: Nesta quarta-feira (14), o Brasil registrou 3.462 novas mortes por 
COVID-19, chegando a um total de 362.180 óbitos causados pela doença.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021041417334978-brasil-passa-de-362-mil-
mortes-por-covid-19-e-chega-ao-5-dia-com-media-de-obitos-acima-de-3-mil/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-15 08:52:09
Título: Bolsonaro é 'grande responsável' por 'desastre' de covid, diz vice-
presidente de delegação do Parlamento Europeu para o Brasil
Descrição: Alemã Anna Cavazzini, eurodeputada pelo Partido Verde, participa 
nesta quinta-feira de reunião tendo como pano de fundo a abertura da CPI para 
investigar a crise do coronavírus no país e os recordes de mortes por covid-19.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-56750919

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-14 10:35:34
Título: Em um ano cesta básica ficou 27% mais cara e auxílio emergencial caiu 
58%
Descrição: Cesta com 39 itens custa R$ 1.013,66 na capital paulista, óleo de 
soja, arroz e carne de primeira são os produtos com a maior alta de preço
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/em-um-ano-cesta-basica-ficou-27-mais-
cara-e-auxilio-emergencial-caiu-58/

Fonte: Conjur
Data: 2021-04-14
Título: Lewandowski determina que juiz da "spoofing" envie perícias ao STF
Descrição: O juízo tem cinco dias úteis para remeter a documentação ao Supremo.
Também nesta quarta-feira, a PF decidiu tirar o delegado Felipe de Alcântara de 
Barros Leal do comando do Serviço de Inquéritos (Sinq) depois que ele fez uma 
dobradinha com o subprocurador-Geral da República José Adonis Callou para 
desobedecer uma portaria da Procuradoria-Geral da República.Leal deveria apurar 

http://www.labdadosbrasil.com/
https://www.conjur.com.br/2021-abr-14/plenario-stf-ira-avaliar-13-vara-curitiba-podia-julgar-lula
https://www.conjur.com.br/2021-abr-14/plenario-stf-ira-avaliar-13-vara-curitiba-podia-julgar-lula
https://br.sputniknews.com/brasil/2021041417334978-brasil-passa-de-362-mil-mortes-por-covid-19-e-chega-ao-5-dia-com-media-de-obitos-acima-de-3-mil/
https://br.sputniknews.com/brasil/2021041417334978-brasil-passa-de-362-mil-mortes-por-covid-19-e-chega-ao-5-dia-com-media-de-obitos-acima-de-3-mil/
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-56750919
https://theintercept.com/2021/04/14/executivo-do-facebook-e-indicado-pelo-governo-para-conselho-nacional-de-protecao-de-dados-2/
https://theintercept.com/2021/04/14/executivo-do-facebook-e-indicado-pelo-governo-para-conselho-nacional-de-protecao-de-dados-2/
https://revistaforum.com.br/noticias/em-um-ano-cesta-basica-ficou-27-mais-cara-e-auxilio-emergencial-caiu-58/
https://revistaforum.com.br/noticias/em-um-ano-cesta-basica-ficou-27-mais-cara-e-auxilio-emergencial-caiu-58/


se membros do Ministério Público Federal no Paraná investigaram ilegalmente 
ministros do Superior Tribunal de Justiça. Em vez disso, apontou 
supostas ilegalidades no inquérito aberto no STJ para investigar os 
procuradores.
Url : https://www.conjur.com.br/2021-abr-14/lewandowski-determina-juiz-spoofing-
envie-pericias-stf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-14 16:33:24
Título: Laudo da defesa de Lula atesta autenticidade das conversas hackeadas por
Walter Delgatti
Descrição: Foram analisados os \metadados\ dos arquivos, onde ficam gravados a 
data e horário de criação, a última alteração, o tipo de documento e o autor
Url :https://revistaforum.com.br/politica/laudo-da-defesa-de-lula-atesta-
autenticidade-das-conversas-hackeadas-por-walter-delgatti/

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-04-14
Título: Brasil é única grande economia em desaceleração porque não combateu a 
pandemia
Descrição: O Brasil é a única grande economia do mundo que está em desaceleração
em 2021, de acordo com estudo divulgado pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Além disso, o relatório Focus, do Banco 
Central (BC), que levanta semanalmente as projeções do mercado, aponta para 
aumento de inflação e redução das expectativas de crescimento.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/brasil-e-unica-grande-economia-em-desaceleracao-
porque-nao-combateu-a-pandemia-4733  

Fonte: MST
Data: 2021-04-14
Título: Ato Político-Cultural relembra 25 anos do Massacre de Eldorado do Carajás
Descrição: Um mês de luto e luta camponesa internacional em defesa da Reforma 
Agrária. Durante o mês de Abril, o MST organiza todos os anos a Jornada Nacional
de Lutas pela Reforma Agrária, com uma série de atos em homenagens aos 21 
trabalhadores Sem Terra assassinados em Eldorado do Carajás, em 17 de abril de 
1996, no sul do Pará.
Url : https://mst.org.br/2021/04/14/ato-politico-cultural-relembra-25-anos-do-
massacre-de-eldorado-do-carajas/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-04-14
Título: STF mantém ordem de Barroso pela instalação da CPI da Pandemia.
Descrição: Em seu voto, Barroso destacou que 'reafirmar o papel das Supremas 
Cortes de proteger a democracia é ato de resistência democrática'
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/stf-mantem-ordem-de-barroso-pela-
instalacao-da-cpi-da-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-14 23:34:54
Título: Plenário do TCU absolve Dilma por prejuízos à Petrobras na compra da 
refinaria de Pasadena
Descrição: Tribunal considerou que ela, como integrante do conselho de 
administração, não agiu com má-fé, em contrapartida, o ex-presidente, Sérgio 
Gabrielli, foi condenado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/plenario-do-tcu-absolve-dilma-por-
prejuizos-a-petrobras-na-compra-da-refinaria-de-pasadena/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-15 00:36:48
Título: Bolsonaro terá minoria em CPI da Covid-19 e já avalia ceder mais espaços
no Governo
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Descrição: Por 10 a 1, Supremo referenda decisão que mandou o Senado a abrir a 
investigação. Ex-ministro Pazuello responderá a processo por improbidade 
administrativa
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-14/por-votos-10-a-1-stf-referenda-
decisao-que-mandou-senado-abrir-cpi-da-pandemia.html
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 00:56:45
Título: Polícia Federal encaminha ao STF e ao MPF notícia-crime contra Ricardo 
Salles
Descrição: Alexandre Saraiva, chefe da PF no Amazonas, cita a maior apreensão de
madeira da história do país e diz que o ministro atrapalha a fiscalização 
ambiental e patrocina interesses privados
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/meio-ambiente/policia-federal-encaminha-
ao-stf-e-ao-mpf-noticia-crime-contra-ricardo-salles/

Fonte: Montedo
Data: 2021-04-14
Título: MPF processa Pazuello por colapso na pandemia no Amazonas
Descrição: O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação de improbidade 
administrativa contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o secretário 
estadual de Saúde do Amazonas, Marcellus Campelo. A alegação dos procuradores é 
que os agentes públicos se omitiram, entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, 
na situação de agravamento da pandemia no Estado, que levou ao colapso da saúde.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/04/14/mpf-processa-pazuello-por-colapso-
na-pandemia-no-amazonas/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-04-15
Título: Pazuello cometeu graves omissões em gestão da pandemia e poderá ser 
punido por sugestão do TCU
Descrição: O Tribunal de Contas da União (TCU) sinalizou nesta quarta-feira 
(14), que vai punir o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello por omissões na 
gestão da pandemia da Covid-19
Url : https://www.brasil247.com/brasil/pazuello-cometeu-graves-omissoes-em-
gestao-da-pandemia-e-podera-ser-punido-por-sugestao-do-tcu

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-14 20:56:18
Título: Lula venceria Bolsonaro com diferença de 18 pontos no 2º turno em 2022, 
diz PoderData
Descrição: Pesquisa mostra petista também na frente em cenário de primeiro 
turno, Ciro e Huck aparecem empatados em terceiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/14/lula-venceria-bolsonaro-com-
diferenca-de-18-pontos-no-2-turno-em-2022-diz-poderdata
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-14 19:01:41
Título: \Agro é Fogo\: dossiê desvenda relações entre governo, agronegócio e 
desmatamento
Descrição: Documento mostra como o avanço de atividades exploratórias vem sendo 
endossado pelo poder público e destruindo biomas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/14/agro-e-fogo-dossie-desvenda-
relacoes-entre-governo-agronegocio-e-desmatamento

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-14 13:54:52
Título: Dia Mundial do Café: Brasil tem opção produzida em quilombo e sem 
agrotóxico
Descrição: Café Guaií, produzido por trabalhadores sem terra no sul de Minas 
Gerais, é 100% orgânico e de semente arábica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/14/dia-mundial-do-cafe-brasil-tem-
opcao-produzida-em-quilombo-e-sem-agrotoxico
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-14 15:42:51
Título: MG: Posseiros denunciam agressões em disputa por terra em zona rural do 
Triângulo
Descrição: Comunidades relatam situações de violência praticada por homens 
contratados para expulsá-los das terras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/14/mg-posseiros-denunciam-
agressoes-em-disputa-por-terra-em-zona-rural-do-triangulo

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-04-15 09:00:00
Título: As acusações não reveladas de crimes sexuais de Samuel Klein, fundador 
da Casas Bahia
Descrição: Capítulo 1 - Pai e filho investigados por agressões sexuais
Url :https://apublica.org/2021/04/as-acusacoes-nao-reveladas-de-crimes-sexuais-
de-samuel-klein-fundador-da-casas-bahia/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-04-15 09:00:00
Título: Uma família acusa o fundador da Casas Bahia
Descrição: Capítulo 2 - A história de quatro mulheres da mesma família que 
relataram como teriam sido atraídas ainda crianças a um esquema de abusos do 
fundador da Casas Bahia e passaram anos convivendo com a violência sexual
Url :https://apublica.org/2021/04/__trashed-3/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-14 18:54:16
Título: Rio: ambulantes reivindicam ampliação do pagamento do auxílio carioca 
Descrição: Trabalhadores farão ato em frente à Câmara dos Vereadores, no centro 
da capital, nesta quinta-feira (15), às 9h
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/14/rio-ambulantes-reivindicam-
ampliacao-do-pagamento-do-auxilio-carioca
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-14 18:39:12
Título: Deputados buscam recursos para viabilizar produção de vacinas pela UFMG
Descrição: Universidade precisa de R$30 milhões para avançar às etapas 1 e 2 dos
testes clínicos da Spintec
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/14/deputados-buscam-recursos-para-
viabilizar-producao-de-vacinas-pela-ufmg

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-14 16:17:09
Título: Artigo | Cinco anos após o golpe, Brasil se aproxima da catástrofe
Descrição: Deposição da presidente Dilma Rousseff teve o claro objetivo de 
desmontar o pouco de Estado de Bem-Estar social do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/14/artigo-cinco-anos-apos-o-golpe-
brasil-se-aproxima-da-catastrofe
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-14 16:05:24
Título: OAB aprova compra de vacina contra a covid-19 para imunizar advogados
Descrição: Proposta para compra privada de imunizantes foi aprovada na última 
terça-feira (13) por 23 dos 27 conselheiros da Ordem
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/14/oab-autoriza-compra-de-vacina-
para-imunizar-advogados-apos-grupos-prioritarios
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-14 15:42:51
Título: MG: Posseiros denunciam agressões em disputa por terra em zona rural do 
Triângulo
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Descrição: Comunidades relatam situações de violência praticada por homens 
contratados para expulsá-los das terras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/14/mg-posseiros-denunciam-
agressoes-em-disputa-por-terra-em-zona-rural-do-triangulo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-14 15:25:23
Título: VÍDEO: carros funerários não são higienizados após levar mortos por 
covid em SP
Descrição: Imagens mostram caixões sendo retirados sem limpeza, terceirizados 
reclamam que não receberam treinamento da Prefeitura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/14/video-carros-funerarios-nao-sao-
higienizados-apos-levar-mortos-por-covid-em-sp
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-14 11:32:07
Título: Sem receber salários há três meses, garis de João Pessoa (PB) entram em 
greve
Descrição: Em janeiro, Prefeitura rescindiu contrato de prestação de serviço com
três empresas responsáveis pela limpeza urbana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/14/garis-de-joao-pessoa-pb-entram-
em-greve-apos-3-meses-sem-receber-salarios
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-14 23:14:29
Título: Como ficou o julgamento de Lula no Supremo? Entenda agora
Descrição: STF decide que cabe ao plenário a análise sobre anulação das 
condenações de Lula O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta 
quarta-feira (14) 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/como-ficou-o-julgamento-de-lula-no-
supremo-entenda-agora/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-14 20:05:03
Título: Deputado José Guimarães apresenta projeto para barrar privatização dos 
Correios
Descrição: O deputado federal José Guimarães (PT-CE) protocolou, nesta quarta-
feira (14), projeto de decreto legislativo (PDL 160/2021) com o intuito de 
sustar os efeitos do Decreto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/deputado-jose-guimaraes-apresenta-
projeto-para-barrar-privatizacao-dos-correios/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-14 19:44:46
Título: Paulo Guedes indica Eduardo Rios Neto para presidência do IBGE
Descrição: O atual diretor de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto, foi indicado para presidir
o órgão. A 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/paulo-guedes-indica-eduardo-rios-
neto-para-presidencia-do-ibge/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-14 12:04:25
Título: LIVE das 11h – Delegado Francischini revela: “Até morto está sendo 
vacinado”
Descrição: Até morto está sendo vacinado, revela escandalizado o Xerife das 
Vacinas Daqui a pouco, às 11h desta quarta-feira (14/4), o Blog do Esmael 
entrevista ao 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/live-das-11h-delegado-francischini-
revela-ate-morto-esta-sendo-vacinado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-14 00:42:54
Título: URGENTE: Governo Bolsonaro não tem maioria na CPI da Covid no Senado
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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: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 08:53:27
Título: Em carta a Biden, Bolsonaro muda o tom, diz que quer ouvir ONGs e 
promete fim de desmatamento ilegal “até 2030”
Descrição: Após pedir a Biden \recursos anuais significativos\, Bolsonaro diz 
que quer ouvir \entidades do terceiro setor, indígenas, comunidades 
tradicionais\, diferentemente do que vem sendo feito na prática desde que 
assumiu a presidência
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/em-carta-a-biden-bolsonaro-
muda-o-tom-diz-que-quer-ouvir-ongs-e-promete-fim-de-desmatamento-ilegal-ate-
2030/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-14 23:51:00
Título: Obediente, Lira atende líder do governo Bolsonaro e anula convocação de 
Braga Netto para explicar farra da picanha
Descrição: Comissão da Câmara havia aprovado a convocação do ministro da Defesa 
para explicar os gastos milionários das Forças Armadas com carnes nobres e 
bebidas alcoólicas, mas presidente da Casa cassou decisão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/obediente-lira-atende-lider-do-
governo-bolsonaro-e-anula-convocacao-de-braga-netto-para-explicar-farra-da-
picanha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-14 23:34:14
Título: “STF deu uma aula do que não se deve fazer”, diz Luciana Boiteux sobre 
julgamento de Lula
Descrição: Juristas criticaram decisão dos ministros de levar ao plenário a 
anulação das condenações do ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/stf-deu-uma-aula-do-que-nao-se-deve-
fazer-diz-luciana-boiteux-sobre-julgamento-de-lula/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-14 22:36:50
Título: Levar decisão da Turma ao Plenário do STF abre precedente perigoso, diz 
jurista
Descrição: Marco Aurélio de Carvalho pondera, contudo, que a discussão do mérito
da anulação dos processos de Lula ainda não foi enfrentada: “A incompetência do 
Moro é um reforço da suspeição dele”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/levar-decisao-da-turma-ao-plenario-do-
stf-abre-precedente-perigoso-diz-jurista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-14 22:15:30
Título: Lula perdeu hoje uma batalha, mas as chances de vencer a guerra são 
grandes
Descrição: A defesa de Lula perdeu a primeira batalha deste julgamento 
histórico, mas as chances de Lula estar habilitado para ser candidato em 2022 
ainda são muito grandes. Muita calma nesta hora, porque amanhã tem mais.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/lula-perdeu-hoje-uma-batalha-
mas-as-chances-de-vencer-a-guerra-sao-grandes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-14 22:10:57
Título: Amazônia em disputa: o que esperar do plano de Joe Biden para um acordo 
com Bolsonaro?
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil recebe Airton Faleiro, Romulo
Batista e Rosa Neide Sandes de Almeida, com mediação de Nilto Tatto, para falar 
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sobre a Amazônia e o plano do governo de Joe Biden com a finalidade de apoiar os
países mediante um acordo de cooperação técnica e financeira. No dia 15 acontece
um grande [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/amazonia-em-disputa-o-que-esperar-do-
plano-de-joe-biden-para-um-acordo-com-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-14 21:38:03
Título: Mais de 360 mil mortos por Covid: Brasil ultrapassa nova marca macabra 
da pandemia
Descrição: País segue com patamar alto de mortalidade e registrou 3.459 novos 
óbitos em decorrência da doença do coronavírus nas últimas 24 horas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/mais-de-360-mil-mortos-por-
covid-brasil-ultrapassa-nova-marca-macabra-da-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-14 20:55:23
Título: Lewandowski critica Fachin e lembra que “excepcionalidades” do STF 
custaram 580 dias de prisão para Lula
Descrição: O ministro defendeu que o HC da incompetência fosse levado à Segunda 
Turma
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lewandowski-critica-fachin-e-lembra-
que-excepcionalidades-do-stf-custaram-580-dias-de-prisao-para-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-14 20:03:26
Título: Kajuru responsabiliza Bolsonaro por parte das mortes por Covid e diz que
impeachment pode sair
Descrição: Para o senador, pivô do mais novo escândalo envolvendo o presidente, 
se a CPI do Genocídio for séria, Bolsonaro pode ser afastado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/kajuru-responsabiliza-bolsonaro-por-
parte-das-mortes-por-covid-e-diz-que-impeachment-pode-sair/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-14 19:07:19
Título: “Lula Livre”, “Lula inocente” e “Anula STF”: cidades de todo o país 
registram atos em dia de decisão do Supremo
Descrição: Enquanto plenário da Corte julga recurso da PGR sobre a decisão de 
Fachin que anulou os processos de Lula e devolveu a elegibilidade ao petista, 
militância faz pressão nas ruas pela manutenção dos direitos do ex-presidente, 
saiba quais os cenários possíveis e confira os atos
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/lula-livre-lula-inocente-e-anula-
stf-cidades-de-todo-o-pais-registram-atos-em-dia-de-decisao-do-supremo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-14 12:57:16
Título: Mulher que deu à luz em Manaus morreu de Covid-19 após nebulização com 
cloroquina
Descrição: Em autorização de três linhas, paciente teria concordado em ser 
submetida à “técnica experimental nebuhcq líquido, desenvolvida pelo dr. 
Zelenko” - em referência ao médico ucraniano-americano Vladimir Zelenko, 
cultuado pela extrema-direita, após Donald Trump fazer a defesa do tratamento, 
em março de 2020
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/mulher-que-deu-a-luz-em-
manaus-morreu-de-covid-19-apos-nebulizacao-com-cloroquina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-14 08:52:05
Título: Guedes vai reeditar programa para reduzir salários e suspender contratos
de trabalho
Descrição: Após baixar o valor e limitar o auxílio emergencial, que começou a 
ser pago apenas quatro meses após o fim da primeira fase do benefício, em 
dezembro, governo Bolsonaro vai permitir novamente redução de salários em meio à
pandemia
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/guedes-vai-reeditar-
programa-para-reduzir-salarios-e-suspender-contratos-de-trabalho/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-15 04:30:46
Título: Randolfe Rodrigues defende início imediato da CPI da Pandemia: 'Se é 
possível o funcionamento remoto do STF e do MP, por que não?'
Descrição: BRASÍLIA - Autor do requerimento para instalação da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-
AP) defende que as atividades comecem de forma remota até que os índices de 
contaminações pela Covid-19 sejam reduzidos. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/randolfe-rodrigues-defende-inicio-imediato-
da-cpi-da-pandemia-se-possivel-funcionamento-remoto-do-stf-do-mp-por-que-nao-
24971443
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-15 09:00:26
Título: Brasileiros podem viajar sem restrições para apenas oito países
Descrição: Com a situação da pandemia se agravando cada vez mais no Brasil — com
média móvel de 3 mil mortes por dia — cada vez mais países aumentam as 
restrições à entrada de brasileiros.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56754365
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-14 18:54:51
Título: Brasileiro perdeu quase 2 anos de expectativa de vida na pandemia, e 
2021 deve ser pior, diz demógrafa de Harvard
Descrição: Antes de meados de abril, Brasil já registra quase metade da 
quantidade total de mortes por covid-19 em 2020. Estados como Amazonas e 
Rondônia já superaram óbitos do ano passado.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56743837
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-14 19:16:32
Título: Julgamento de Lula põe em jogo a democracia, diz Dilma Rousseff
Descrição: Ex-presidenta afirma que uma série de manobras judiciais acabou 
mudando a história do país e que hoje “há uma certa inconformidade e temor dos 
mesmos que prenderam o Lula de que ele possa ser candidato à Presidência”
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-14/julgamento-de-lula-poe-em-jogo-
a-democracia-diz-dilma-rousseff.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-14 21:43:29
Título: Biden ameaça sujar as mãos com Bolsonaro
Descrição: Ao negociar com o extremista de direita que governa o Brasil, o 
presidente democrata se arrisca a cometer a maior interferência no destino do 
Brasil desde a ditadura
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-04-14/biden-ameaca-sujar-as-maos-
com-bolsonaro.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-14 23:37:53
Título: Miguel Nicolelis: “São os cientistas ‘canalhas’ que vão tirar o Brasil 
dessa crise infernal”
Descrição: No terceiro episódio do podcast ‘Diário do front’, colunista do EL 
PAÍS lembra o feito do astronauta Yuri Gagarin, há 60 anos, e diz que Brasil 
vive sua Batalha de Stalingrado e que só a ciência pode salvá-lo
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-04-14/miguel-nicolelis-sao-os-
cientistas-canalhas-que-vao-tirar-o-brasil-dessa-crise-infernal.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-14 00:00:00
Título: Tribunal de Contas absolve Dilma Rousseff no caso da refinaria de 
Pasadena
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Descrição: A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi absolvida nesta quarta-feira 
(14) pelo TCU (Tribunal de Contas da União) no processo sobre a compra da 
refinaria de Pasadena pela Petrobras em 2006. Na época, ela era ministra de 
Minas e Energia e presidente do Conselho de Administração da estatal.Leia mais 
(04/14/2021 - 22h33)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/04/tribunal-de-contas-absolve-dilma-rousseff-no-caso-da-
refinaria-de-pasadena.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-14 22:52:00
Título: Grupo de trabalho debate políticas sociais e econômicas de combate ao 
racismo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/746695-grupo-de-trabalho-debate-
politicas-sociais-e-economicas-de-combate-ao-racismo/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-14 22:49:00
Título: Comissão de Cultura debate situação do patrimônio histórico e artístico 
nacional
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/746701-comissao-de-cultura-debate-
situacao-do-patrimonio-historico-e-artistico-nacional/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-15 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 15 de abril 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os destaques desta quinta-feira 
(15), marcada pela interrupção da vacinação contra a COVID-19 em quatro capitais
brasileiras, pelo julgamento do caso Lula no STF, pelo anúncio de Biden sobre 
retirada dos EUA do Afeganistão e pelas novas sanções de Washington contra a 
dívida pública russa.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021041517336296-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-15-de-abril-/
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