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Brasil de Fato
Data: 2021-04-15 18:56:44
Título: 8 x 3: STF anula condenações da Lava Jato contra Lula, que pode ser 
candidato em 2022
Descrição: Julgamento deve continuar nos próximos dias para definir se a 
incompetência implica na anulação da suspeição de Moro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/15/por-8-a-3-stf-decide-que-moro-e-
incompetente-para-julgar-lula-que-segue-elegivel
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-15 20:36:50
Título: Decisão do STF é histórica e \restabelece a segurança jurídica\, diz 
defesa de Lula
Descrição: De acordo com os advogados, a incompetência da Justiça Federal de 
Curitiba é afirmada por eles desde 2016
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/15/decisao-do-stf-e-historica-e-
restabelece-a-seguranca-juridica-diz-defesa-de-lula

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 11:23:12
Título: Moro participa de reunião privada com embaixador dos EUA sobre Amazônia
Descrição: Todd Chapman sinalizou que cúpula de Biden será a última chance de 
Bolsonaro em metas ambientais. Ex-juiz questionou sobre papel do setor privado 
no tema
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moro-participa-de-reuniao-privada-com-
embaixador-dos-eua-sobre-amazonia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 00:25:29
Título: “Havia interesse dos EUA em me condenar”, denuncia Lula em entrevista à 
TV argentina
Descrição: Em entrevista à TV argentina C5N, o ex-presidente afirmou que 
pretende se inspirar na vitória eleitoral de Alberto Fernández e Cristina 
Kirchner para a conformação de uma chapa em 2022
Url :https://revistaforum.com.br/politica/havia-interesse-dos-eua-em-me-
condenar-denuncia-lula-em-entrevista-a-tv-argentina/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 21:36:11
Título: Números da tragédia: Brasil registra 3.560 mortes e mais de 73 mil casos
de Covid em 24 horas
Descrição: O total atualizado de pessoas infectadas pela doença é de 13.746.681 
e as vítimas fatais somam 365.444, desde o início da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/numeros-da-tragedia-brasil-
registra-3-560-mortes-e-mais-de-73-mil-casos-de-covid-em-24-horas/

Fonte: CNBB
Data: 2021-04-15
Título: PAPA ENVIA MENSAGEM AOS BISPOS E AO POVO BRASILEIRO NO MOMENTO EM QUE O 
PAÍS “ENFRENTA UMA DAS PROVAS MAIS DIFÍCEIS DE SUA HISTÓRIA”
Descrição: “Desejo, em primeiro lugar, manifestar a minha proximidade a todas as
centenas de milhares de famílias que choram a perda de um ente querido. Jovens, 
idosos, pais e mães, médicos e voluntários, ministros sagrados, ricos e pobres: 
a pandemia não excluiu ninguém no seu rastro de sofrimento”, disse o chefe da 
Igreja Católica.
Url : https://www.cnbb.org.br/papa-envia-video-a-58a-assembleia-geral-da-cnbb/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Estudo atribui fracasso do Brasil na pandemia ao governo federal
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Descrição: Pesquisa publicada na \Science\ afirma que \combinação perigosa de 
inação e irregularidades\ por parte da gestão Bolsonaro foi principal culpada 
pela rápida disseminação da covid-19 e o cenário de caos no país.
Url :https://www.dw.com/pt-br/estudo-atribui-fracasso-do-brasil-na-pandemia-ao-
governo-federal/a-57219075?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 23:12:32
Título: Laerte: arte, humor e ativismo em tempos de pandemônio
Descrição: A entrevistada deste Fórum Sindical é uma das maiores artistas da 
charge política no Brasil. Com quase 50 anos de carreira, sobreviveu à ditadura 
militar e à Covid e continua produzindo charges, quadrinhos, cartuns, 
ilustrações memoráveis. Com sua genealidade provoca a crítica humanista numa 
sociedade brasileira anestesiada e que naturaliza a bárbárie. Além da mídia [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/laerte-arte-humor-e-ativismo-em-tempos-
de-pandemonio/

Fonte: Montedo
Data: 2021-04-15
Título: TCU indica punição a Pazuello por omissões
Descrição: Segundo o relator, uma das ações da gestão de Pazuello foi mudar o 
plano de contingência do órgão na pandemia, com a finalidade de retirar 
responsabilidades do governo federal sobre o gerenciamento de estoques de 
medicamentos, insumos e testes.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/04/15/tcu-indica-punicao-a-pazuello-por-
omissoes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 11:22:38
Título: Trabalhador é resgatado em situação análoga à escravidão com Covid, fome
e sem tratamento
Descrição: Caso ocorreu no plantio de cana-de-açúcar nos municípios de Guará e 
Ituverava. Além dele, foram resgatados outros 21 trabalhadores
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/trabalhador-e-resgatado-em-situacao-
analoga-a-escravidao-com-covid-fome-e-sem-tratamento/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-15 13:40:53
Título: MST promove coletiva de imprensa sobre 25 anos do Massacre de Eldorado 
do Carajás
Descrição: Coletiva será realizada na próxima sexta-feira (16), pela plataforma 
Zoom
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/15/mst-promove-coletiva-de-
imprensa-sobre-25-anos-do-massacre-de-eldorado-do-carajas

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: A dupla moral europeia na questão dos agrotóxicos
Descrição: Pesticidas banidos na Europa pela alta toxicidade são exportados a 
outros países onde são permitidos, como o Brasil. França e Suíça agiram contra 
essa prática. Proibição de exportação é discutida na UE e na Alemanha.
Url :https://www.dw.com/pt-br/a-dupla-moral-europeia-na-questão-dos-agrotóxicos/
a-57185733?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-04-15
Título: Alvo do MP por omissão na Amazônia, Mourão estende o tapete a acusados 
de crimes ambientais.
Descrição: Há pouco mais de um ano o general Hamilton Mourão comanda o Conselho 
Nacional da Amazônia Legal. Escalado para melhorar a imagem do governo depois 
das “boiadas” do ministro — agora investigado pela PF — Ricardo Salles,  sua 
missão era coordenar ações de prevenção, fiscalização e combate a atividades 
ilícitas. O que se viu, contudo, foi um verdadeiro massacre contra a 
Amazônia.... 
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Url : https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/alvo-do-mp-por-omissao-na-
amazonia-mourao-estende-o-tapete-a-acusados-de-crimes-ambientais/

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: 2021-04-15 19:18:31
Título: Com lei da ditadura, delegado ignora liminar e manda investigação contra
Felipe Neto à Justiça Federal
Descrição: Procedimento referente ao youtuber, baseado na Lei de Segurança 
Nacional, teve como motivação a afirmação de que Bolsonaro é um “genocida”
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/com-lei-da-ditadura-delegado-ignora-
liminar-e-manda-investigacao-contra-felipe-neto-a-justica-federal/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 13:53:30
Título: Agricultura Familiar alerta para o agravamento da miséria e fome se PL 
823 não for aprovado
Descrição: Projeto de Lei foi construído junto com entidades da Agricultura 
Familiar e Camponesa e prevê apoio aos trabalhadores do campo
Url :https://revistaforum.com.br/rede/agricultura-familiar-alerta-para-o-
agravamento-da-miseria-e-fome-se-pl-823-nao-for-aprovado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 17:32:41
Título: Cimi diz que Bolsonaro articula com garimpeiros para levar indígenas em 
ato fake no dia 19 de abril
Descrição: Áudios que circulam pelas redes revelam articulação de lideranças do 
garimpo ilegal para enviar ônibus \lotados de índios\ a Brasília para 
constranger STF e pressionar o Congresso Nacional a liberar a exploração em 
terras indígenas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cimi-diz-que-bolsonaro-articula-com-
garimpeiros-para-levar-indigenas-em-ato-fake-no-dia-19-de-abril/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-15 12:43:01
Título: Bolsonaro ataca o MST e movimento responde: “Deveria estar preocupado 
com a pandemia”
Descrição: Presidente publicou em suas redes sociais, um vídeo acusando o 
movimento de ser violento contra assentados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/15/bolsonaro-ataca-o-mst-e-
movimento-responde-deveria-estar-preocupado-com-a-pandemia

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 21:36:11
Título: Números da tragédia: Brasil registra 3.560 mortes e mais de 73 mil casos
de Covid em 24 horas
Descrição: O total atualizado de pessoas infectadas pela doença é de 13.746.681 
e as vítimas fatais somam 365.444, desde o início da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/numeros-da-tragedia-brasil-
registra-3-560-mortes-e-mais-de-73-mil-casos-de-covid-em-24-horas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 20:23:03
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Título: Pacheco anuncia lista dos integrantes da CPI do Genocídio, veja quem são
Descrição: A comissão que investigará as ações e omissões do governo Bolsonaro 
durante a pandemia do coronavírus deve ter início somente depois do feriado de 
Tiradentes, no dia 21 de abril
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pacheco-anuncia-lista-dos-integrantes-
da-cpi-do-genocidio-veja-quem-sao/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-15 18:25:07
Título: Superintendente da PF que apresentou notícia-crime contra Salles é 
substituído
Descrição: Alexandre Saraiva estaria sendo trocado por buscar reforço da 
fiscalização ambiental
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/15/superintendente-da-pf-que-
apresentou-noticia-crime-contra-salles-e-substituido

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-15 16:46:25
Título: Fernández rebate Bolsonaro após divulgação de fake news sobre restrições
na Argentina
Descrição: O presidente argentino Alberto Fernández disse esta manhã que 
Bolsonaro deveria \ler a Constituição argentina\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/15/fernandez-rebate-bolsonaro-apos-
divulgacao-de-fake-news-sobre-restricoes-na-argentina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-15 13:18:21
Título: Acampamento sem-terra é atacado no Vale do Jequitinhonha (MG) com tiros 
e fogo
Descrição: Vídeo: família agricultora mostra sua casa e seu veículo incendiados.
A violência no campo está longe de acabar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/15/acampamento-sem-terra-e-atacado-
no-vale-do-jequitinhonha-mg-com-tiros-e-fogo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-15 13:03:06
Título: Estados Unidos impõem novas sanções à Rússia e deporta 10 diplomatas de 
Washington
Descrição: Joe Biden acusa governo russo de ser uma ameaça à segurança nacional 
e a economia dos EUA
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/15/estados-unidos-impoem-novas-
sancoes-a-russia-e-deporta-10-diplomatas-de-washington
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-15 12:51:03
Título: Artigo | Geopolítica da vacina e luta anti-imperialista
Descrição: O problema da vacina está umbilicalmente conectado à questão da fome,
do desemprego, das dívidas e bloqueios criminosos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/15/artigo-geopolitica-da-vacina-e-
luta-anti-imperialista

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-15 08:23:06
Título: Tecnologias no mundo pós-pandêmico é tema de cúpula de telecomunicações 
na China
Descrição: O encontro reuniu de forma virtual e presencial, em Shenzhen, 
especialistas chineses e de outras nações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/15/tecnologias-no-mundo-pos-
pandemico-e-tema-de-cupula-de-telecomunicacoes-na-china
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-15 08:21:51
Título: Campo progressista sai fortalecido pós-eleições nos países andinos, 
apontam analistas
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Descrição: Apesar da derrota para a presidência equatoriana, aposta-se em um 
novo ciclo para a esquerda na América Latina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/15/campo-progressista-sai-
fortalecido-pos-eleicoes-nos-paises-andinos-apontam-analistas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-15 08:00:15
Título: Cinco anos após impeachment, direitos trabalhistas ruíram e o emprego 
não veio
Descrição: Redução da proteção ao trabalhador não resolveu problema do 
desemprego e fez regredir a qualidade de vida no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/15/cinco-anos-apos-impeachment-
direitos-trabalhistas-ruiram-e-o-emprego-nao-veio
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-16 01:18:08
Título: PT comemora a inocência de Lula
Descrição: STF anula condenações e julga Moro incompetente Por oito votos a 
três, ministros reafirmam que Sergio Moro não tinha competência para julgar Lula
Plenário do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/pt-comemora-a-inocencia-de-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-15 01:25:23
Título: Requião prevê ‘Lula Livre’ no STF outra vez nesta quinta-feira
Descrição: Requião pediu para que Lula rejeite o programa neoliberal da Fundação
do PT Perseu Abramo O ex-senador Roberto Requião (MDB-PR), ao Blog do Esmael, 
previu 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/requiao-preve-lula-livre-no-stf-
outra-vez-nesta-quinta-feira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 00:29:36
Título: Nunes Marques determina arquivamento de ação sobre impeachment de 
Alexandre de Moraes
Descrição: A iniciativa de tentar afastar o ministro do STF foi do senador Jorge
Kajuru, mas não encontrou respaldo na Corte, contrariando Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nunes-marques-determina-arquivamento-
de-acao-sobre-impeachment-de-alexandre-de-moraes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 23:58:23
Título: Governadores e parlamentares saem em defesa da vacinação prioritária 
para bancários da Caixa
Descrição: Além de apoio dos nove governadores que compõem Consórcio do 
Nordeste, empregados do banco público contam com empenho de parlamentares para 
inclusão da categoria entre trabalhadores de serviços essenciais.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/governadores-e-parlamentares-saem-em-
defesa-da-vacinacao-prioritaria-para-bancarios-da-caixa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 23:45:59
Título: Reabrir escolas requer vacina para todos – Por Sinpro-DF
Descrição: Também são necessários investimentos nas redes públicas de ensino.
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/reabrir-escolas-requer-vacina-para-
todos-por-sinpro-df/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 23:28:50
Título: “Prevaleceu o bom senso”, diz ex-ministro da Justiça sobre decisão do 
STF que devolveu direitos políticos a Lula
Descrição: Eugênio Aragão ainda se disse impressionado com \o esforço de alguns 
ministros de manter a competência de Curitiba para preservar a inelegibilidade 
do ex-presidente\
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/prevaleceu-o-bom-senso-diz-ex-
ministro-da-justica-sobre-decisao-do-stf-que-devolveu-direitos-politicos-a-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 23:08:26
Título: Pedro Serrano diz que decisão do STF “restabelece a cidadania formal de 
Lula”
Descrição: Na avaliação do jurista, o resultado do julgamento na Corte foi uma 
vitória e possibilita ao ex-presidente ser candidato em 2022
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pedro-serrano-diz-que-decisao-do-stf-
restabelece-a-cidadania-formal-de-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 22:39:25
Título: Bolsonaro ameaça STF e Arthur Lira: “O que estamos vendo não vai se 
concretizar”
Descrição: O presidente protestou contra a possibilidade de impeachment e deu a 
entender que só aceitará vitória de Lula em 2022 se voto for \auditável\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-ameaca-stf-e-arthur-lira-o-
que-estamos-vendo-nao-vai-se-concretizar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 21:57:02
Título: Blog do Rovai: Lula é candidato e favorito à presidência da República em
2022
Descrição: A partir de agora o ex-presidente Lula poderá iniciar de forma mais 
segura suas articulações para a nova candidatura. Poderá conversar com atores 
políticos sabendo que fala de um futuro certo e não de uma hipótese.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/lula-e-candidato-e-favorito-
a-presidencia-da-republica-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 21:43:01
Título: Prefeitura de Diadema lança a campanha “Sua Vida Importa Pra Mim E Sua 
Fome Me Incomoda”
Descrição: Finalidade da iniciativa é arrecadar alimentos e dinheiro para o 
combate à fome no município. Situação agravou-se muito com a pandemia e a 
consequente crise econômica que devasta o país.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/prefeitura-de-diadema-lanca-a-
campanha-sua-vida-importa-pra-mim-e-sua-fome-me-incomoda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 16:12:44
Título: Apresentadora Basília Rodrigues, da CNN, é vítima de perseguição racista
da emissora, diz site
Descrição: Funcionários da emissora relataram ao site Alma Preta comentários 
pejorativos e escolhas editoriais pensadas para o apagamento da jornalista
Url :https://revistaforum.com.br/midia/apresentadora-basilia-rodrigues-da-cnn-e-
vitima-de-perseguicao-racista-da-emissora-diz-site/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 15:59:24
Título: Quem sabe do futuro da Cultura brasileira? – Por Fabrício Noronha
Descrição: A Lei Aldir Blanc foi uma construção coletiva, liderada pelo 
Congresso, e com a participação ativa da sociedade civil e dos fóruns de 
gestores e entidades municipalistas. Sem dúvidas, uma das experiências mais 
ricas de participação popular.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/quem-sabe-do-futuro-da-cultura-
brasileira-por-fabricio-noronha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 15:38:59
Título: Fundador das Casas Bahia, Samuel Klein abusou de menores de idade por 
pelo menos 21 anos dentro da própria empresa
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Descrição: Vítima conta que empresário mantinha um quarto anexo ao seu 
escritório, onde havia uma cama hospitalar, para cometer os abusos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/fundador-das-casas-bahia-samuel-klein-
abusou-de-menores-de-idade-por-pelo-menos-21-anos-dentro-da-propria-empresa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 14:27:10
Título: Brasil vive “catástrofe humanitária” e Bolsonaro alimenta “ciclo de 
doença e morte”, diz Médicos Sem Fronteiras
Descrição: Para organização, que ganhou o Nobel da Paz em 1999, governo federal 
deixa às equipes médicas a responsabilidade de cuidar de pacientes, tendo que 
improvisar soluções. \Isto colocou o Brasil em um estado de luto permanente e o 
sistema de saúde do país à beira do colapso”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/brasil-vive-catastrofe-
humanitaria-e-bolsonaro-alimenta-ciclo-de-doenca-e-morte-diz-medicos-sem-
fronteiras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 13:42:24
Título: XP já prevê mais recessão e queda no PIB em 2022
Descrição: \Uma nova crise econômica gerada pela deterioração da gestão da 
política econômica pode significar cerca de 2,5 milhões de postos de trabalho a 
menos na economia no ano que vem”, diz a XP
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/xp-ja-preve-mais-recessao-e-
queda-no-pib-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 13:42:24
Título: Advogado Kakay publica artigo sobre Bolsonaro: “O Assassino”
Descrição: “Tivesse esse cidadão a capacidade de ter consciência dos seus 
crimes, que parece alheio a tudo ao cultuar a morte, ele morreria, a cada 
momento, por falta de ar agonizando junto aos milhares de mortos que são o 
resultado direto da sua incúria.” Leia o artigo aqui
Url :https://revistaforum.com.br/debates/advogado-kakay-publica-artigo-sobre-
bolsonaro-o-assassino/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 13:37:29
Título: Lula: “Nunca fui chamado de mito, porque mito é coisa de fascista, de 
miliciano”
Descrição: \A primeira pessoa que eu vi chamando de mito foi Bolsonaro. Ele nem 
sabe que mito é uma mentira\, disse o ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-nunca-fui-chamado-de-mito-porque-
mito-e-coisa-de-fascista-de-miliciano/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 12:36:39
Título: Felipe Santa Cruz: Lava Jato sofreu desvio autoritário e personalista
Descrição: O presidente da OAB também afirmou que não há clima político para o 
pedido de impeachment de Bolsonaro prosperar, pois, \não tem ninguém na rua\ e a
“oposição não tem 130 votos”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/felipe-santa-cruz-lava-jato-sofreu-
desvio-autoritario-e-personalista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 11:15:55
Título: Gestão de Edinho Silva, do PT, é destaque em jornal francês: 
“Araraquara, confinamento para evitar o caos”
Descrição: Reportagem do Libération, um dos principais jornais da França, 
destaca governo de prefeito petista no combate à pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/gestao-de-edinho-silva-do-pt-e-
destaque-em-jornal-frances-araraquara-confinamento-para-evitar-o-caos/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-04-15 10:50:54
Título: Por pressão de olavistas, Bolsonaro troca comando da Secom, Coronel da 
PM ligado a Flávio deve assumir o cargo
Descrição: Coronel da PM, André Costa, foi assessor de Flávio Bolsonaro. 
Doutrinados de Olavo de Carvalho, no entanto, insistem no ex-TV Globo Alexandre 
Garcia, que estaria disposto a assumir a chefia da Secom
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/por-pressao-de-olavistas-
bolsonaro-troca-comando-da-secom-coronel-da-pm-ligado-a-flavio-deve-assumir-o-
cargo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-15 10:36:54
Título: Uma em cada quatro famílias tem dívida em atraso, diz pesquisa
Descrição: Estudo da Fundação Getúlio Vargas revela que a perda de emprego na 
pandemia é a principal explicação para atrasos nos últimos seis meses
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/uma-em-cada-quatro-familias-tem-
divida-em-atraso-diz-pesquisa/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-15 21:10:53
Título: Haiti: único país sem vacinas contra a covid-19 na América Latina
Descrição: A falta de vacina contra a covid-19 é só mais um dos elementos que 
compõem a crise no Haiti hoje. O país caminha sem Congresso, com violência em 
alta e um presidente cada vez mais autoritário.The post Haiti: único país sem 
vacinas contra a covid-19 na América Latina appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/15/haiti-sem-vacinas-covid-19/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-04-16 03:00:00
Título: Para garantir os direitos humanos constitucionais é preciso, antes de 
mais nada, derrubar ao 'teto de gastos' . Entrevista especial com Ricardo 
Gonçalves
Descrição:  
O retorno da fome e o aumento da insegurança alimentar são as duas novas 
consequências d [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/608413-o-debate-sobre-a-renda-basica-cidada-
esta-atrasado-entrevista-especial-com-ricardo-goncalves
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-16 06:00:21
Título: 72% dos brasileiros são contra flexibilizar venda de armas
Descrição: Uma pesquisa ainda inédita mostrou que 72% dos brasileiros são contra
a flexibilização da compra e do uso de armas, objetivo central dos decretos 
editados por Jair Bolsonaro e parcialmente suspensos por decisão de Rosa Weber, 
do Supremo Tribunal Federal (STF), na segunda-feira 12 de abril. Os números, 
levantados pelo Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec), instituto que 
substituiu o Ibope Inteligência, são ainda piores para o presidente quando se 
pergunta a opinião sobre cada decreto em específico. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/72-dos-brasileiros-sao-contra-
flexibilizar-venda-de-armas-24973092
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-16 08:53:21
Título: Governo e ruralistas pressionam por lei polêmica que beneficia 
desmatadores da Amazônia
Descrição: Para ambientalistas, proposta de Irajá Abreu estimularia destruição 
da floresta e premiaria grileiros, já o senador afirma que objetivo é corrigir 
injustiças históricas e impulsionar agricultura.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56768884
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-16 00:50:47
Título: Inação e desinformação do Governo Bolsonaro agravam a pandemia no Brasil
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Descrição: Gestão do presidente tem causado mortes evitáveis e agravado a 
epidemia, segundo estudo publicado pela revista Science e pela ONG Médicos Sem 
Fronteiras
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-16/inacao-e-desinformacao-do-
governo-bolsonaro-agravam-a-pandemia-no-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-15 12:17:20
Título: Explosão do IGP-M traz aumento desproporcional do aluguel e revela 
índice que envelheceu
Descrição: Reajustes surpreendentes para os locatários têm como referência 
índice criado nos anos 50 que bateu recorde em 2020 e leva em conta valores de 
‘commodities’ por todo o mundo
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-04-15/explosao-do-igp-m-traz-
aumento-desproporcional-do-aluguel-e-revela-indice-que-envelheceu.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-15 11:31:45
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: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-15 00:00:00
Título: Cacique Raoni manda recado a Joe Biden e pede que ignore Bolsonaro, 
presidente ruim
Descrição: Durante ato virtual nesta quinta-feira (15), o cacique Raoni 
Metuktire, 91, enviou recado a Joe Biden e pediu que ele ignore o presidente 
ruim, Jair Bolsonaro.Leia mais (04/15/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/04/cacique-raoni-manda-recado-a-joe-biden-e-pede-que-
ignore-bolsonaro-presidente-ruim.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-16 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 16 de abril 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os destaques desta sexta-feira 
(16), marcada pela chegada de remédios do \kit intubação\ da China, pela decisão
do STF favorável a Lula e crescimento recorde da economia chinesa.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021041617343933-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-16-de-abril-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-15 10:43:02
Título: Médicos de Goiânia são pressionados a receitar 'kit COVID-19', diz 
jornal
Descrição: Médicos de Goiânia (GO) têm sido pressionados a receitar o chamado \
kit COVID-19\ com remédios que, mesmo sem eficácia comprovada, são prescritos 
para tratar a doença respiratória.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021041517339122-medicos-de-goiania-sao-
pressionados-a-receitar-kit-covid-19-diz-jornal/
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