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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-16 20:24:40
Título: 'Meu filho poderia ter sobrevivido se tivesse sido testado': a tragédia 
das crianças mortas por covid no Brasil
Descrição: Dados compartilhados com a BBC News Brasil mostram que pelo menos 2 
mil crianças de até nove anos morreram em decorrência das complicações do novo 
coronavírus no país, baixa testagem, falta de diagnóstico adequado e más 
condições socioeconômicas são apontadas como grandes culpadas.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-56775977

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-16 21:30:26
Título: Brasil registra 3.070 mortes por COVID-19 e mais de 76 mil casos em 24 
horas
Descrição: O Brasil registrou 3.070 mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas, 
totalizando agora 369.024 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média 
móvel de mortes dos últimos sete dias passou a ser de 2.870.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021041617349834-brasil-registra-
3070mortes-por-covid-19-e-mais-de-76-mil-casos-em-24-horas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 18:00:09
Título: Cloroquina aumenta mortalidade em pacientes de Covid-19, diz estudo da 
Nature
Descrição: Pesquisa analisou 28 ensaios clínicos sobre o tema, incluindo 10.319 
pacientes
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/cloroquina-aumenta-
mortalidade-em-pacientes-de-covid-19-diz-estudo-da-nature/

Fonte: Le Monde.frança
Data: 2021-04-17
Título: A CIA planejava assassinar Raúl Castro em 1960, dizem documentos 
divulgados
Descrição: Um piloto havia sido recrutado para "arranjar um acidente" e matar 
Raul Castro. Mas a operação fracassada acabou sem sucesso.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/17/la-cia-avait-prevu-
d-assassiner-raul-castro-en-1960-selon-des-documents-
declassifies_6077096_3210.html

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-04-15
Título: Fome no Brasil: ‘É surpreendente a falta de empatia do governo federal’
Descrição: Ameaça sempre à espreita, a fome voltou a assombrar ainda mais na 
pandemia. Desde a chegada do coronavírus no País, 125,6 milhões de brasileiros 
(59,3%) não comeram em quantidadquantidade e qualidade ideais. Os dados são da 
pesquisa “Efeitos da pandemia na alimentação e na situação da segurança 
alimentar no Brasil”.
Url : https://www.cartacapital.com.br/sociedade/fome-no-brasil-e-surpreendente-
a-falta-de-empatia-do-governo-federal/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-16 19:14:44
Título: MST relembra 25 anos do Massacre de Eldorado do Carajás com ações e luta
em todo país
Descrição: Abril é mês de luta para o movimento, que neste ano realiza atos 
virtuais, doação de alimentos e plantio de árvores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/16/mst-relembra-25-anos-do-
massacre-de-eldorado-do-carajas-com-acoes-e-luta-em-todo-pais
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Fonte: OperaMundi
Data: 2021-04-16
Título: Lula tem que liderar a organização das massas, diz João Pedro Stédile
Descrição: “O camisa 10 da classe trabalhadora voltou a campo. Agora cabe a 
Lula, como o líder da esquerda, organizar as massas para a luta e unir o povo. 
Só a luta de massas pode garantir que a vontade do povo permaneça”, afirmou 
Stédile.
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/69358/lula-tem-que-
liderar-a-organizacao-das-massas-diz-joao-pedro-stedile

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 20:49:44
Título: Coincidência política: Há exatos 39 anos, Superior Tribunal Militar 
anulava processo que levou Lula à prisão pela primeira vez
Descrição: Nesta quinta-feira (15), STF confirmou a anulação dos processos da 
Lava Jato contra o ex-presidente e o devolveu seus direitos políticos, assim 
como aconteceu em 1982, quando Lula foi inocentado e se candidatou a governador
Url :https://revistaforum.com.br/politica/coincidencia-politica-ha-exatos-39-
anos-superior-tribunal-militar-anulava-processo-que-levou-lula-a-prisao-pela-
primeira-vez/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 19:26:21
Título: Lula chora em reunião com dirigentes do PT ao comentar perseguição à sua
família
Descrição: Primeiro encontro da Executiva da legenda após a decisão do STF foi 
marcado pela emoção
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-chora-em-reuniao-com-dirigentes-
do-pt-ao-comentar-perseguicao-a-sua-familia/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-04-17
Título: "Lava Jato foi manipulada para entregar o petróleo", diz Requião
Descrição: Ex-senador avalia que o ex-juiz Moro, condenado pelo STF, e os 
procuradores de Curitiba, atuaram contra os interesses do Brasil
Url : https://www.brasil247.com/regionais/sul/lava-jato-foi-manipulada-para-
entregar-o-petroleo-diz-requiao

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-04-17
Título: "É preciso agora processar o vende-pátria Moro", diz Stédile
Descrição: Líder do MST diz que anulação dos processos contra Lula não basta. É 
também preciso punir o ex-juiz condenado por parcialidade
Url : https://www.brasil247.com/brasil/e-preciso-agora-processar-o-vende-patria-
moro-diz-stedile

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-04-17
Título: Filha de Eduardo Cunha diz que “Moro teve papel fundamental e 
premeditado no impeachment”
Descrição: “Moro sem sombra de dúvida naquele momento teve um papel fundamental 
e absolutamente premeditado no impeachment. Tanto que, na véspera das 
manifestações de março, a data de vazamento do grampo ilegal foi bem calculada e
a consequência foi o protagonismo que ele acabou adotando nas manifestações ..
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/video-filha-de-eduardo-
cunha-diz-que-moro-teve-papel-fundamental-e-premeditado-no-impeachment/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 10:46:44
Título: Petrobras aumenta preço da gasolina pela sétima vez no ano
Descrição: Gasolina teve alta de R$ 0,05 nas refinaria, enquanto o Diesel, que 
acumula seis reajustes, ficou R$ 0,10 mais caro. Prestes a assumir a presidência
da Petrobras, general Lula e Silva tem mandado funcionários tirarem as máscaras 
para conhecer melhor os subordinados
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/petrobras-aumenta-preco-da-
gasolina-pela-setima-vez-no-ano/ 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 10:36:13
Título: Shoppings e lojas devem fechar 60 mil postos de trabalho nas próximas 
semanas, diz associação
Descrição: Presidente da entidade afirmou que os shoppings podem funcionar com 
protocolos de saúde e que o orçamento para 2021 já está comprometido
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/shoppings-e-lojas-devem-fechar-60-mil-
postos-de-trabalho-nas-proximas-semanas-diz-associacao/

Fonte: Montedo
Data: 2021-04-16
Título: Exército exalta vacina e reprova cloroquinas e outras ‘inas’ de 
Bolsonaro
Descrição: Documento da Diretoria de Saúde da força dá uma dura lição nos 
negacionistas do governo: ‘Vacinação em massa é estratégia fundamental’.
No dia 24 de março, a Diretoria de Saúde do Exército distribuiu nota técnica na 
força com “considerações sobre tratamentos alternativos da Covid-19 no âmbito do
Exército Brasileiro”. O documento, com três páginas, foi uma espécie de último 
ato da gestão do então comandante da caserna, general Edson Pujol.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/04/16/exercito-exalta-vacina-e-reprova-
cloroquinas-e-outras-inas-de-bolsonaro/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-17 06:00:51
Título: Presidente do Serpro mentiu à Câmara sobre reunião com Flávio Bolsonaro
Descrição: O diretor-presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados 
(Serpro), Gileno Gurjão Barreto, afirmou em ofício à Câmara dos Deputados que 
não se reuniu com Flávio Bolsonaro e suas advogadas para tratar das suspeitas da
defesa do senador sobre uma possível devassa fiscal em seu perfil por uma 
organização criminosa da Receita.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/presidente-do-serpro-mentiu-camara-
sobre-reuniao-com-flavio-bolsonaro-24973236
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-16 18:42:41
Título: 'Diminuir desmatamento requer vontade política, não financiamento', diz 
Noruega sobre pedido de US$ 1 bi de Salles para Amazônia
Descrição: Em nota enviada à BBC News Brasil, ministro do Meio Ambiente 
norueguês, Sveinung Rotevatn, condiciona retomada de repasses ao Fundo Amazônia 
a \resultados\.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56763412

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-16 16:45:18
Título: Ex-chefe da PF no AM trocado por Bolsonaro era \alvo a ser abatido\ de 
madeireiros
Descrição: Ex-superintendente da PF, Alexandre Saraiva estaria sendo trocado por
buscar reforço da fiscalização ambiental
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/16/ex-chefe-da-pf-no-am-trocado-
por-bolsonaro-era-alvo-a-ser-abatido-de-madeireiros
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-16 16:10:58
Título: Audiência pública no STF debate medidas para a redução da letalidade 
policial no RJ
Descrição: Mesmo com determinação do ministro Edson Fachin, operações policiais 
não foram interrompidas durante a pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/16/audiencia-publica-no-stf-debate-
medidas-para-reducao-de-letalidade-policial-no-rio
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-04-16 15:52:00
Título: Partidos pedem no STF suspensão de lei que cria escolas cívico-militares
no Paraná   
Descrição: Mais de 200 estabelecimentos educacionais no estado já estão sob o 
novo regime, ação questiona constitucionalidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/16/partidos-pedem-no-stf-suspensao-
de-lei-que-cria-escolas-civico-militares-no-parana
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-16 15:38:53
Título: STF: Após recusar impeachment de Moraes, Nunes Marques nega ação contra 
Gilmar Mendes
Descrição: Ação foi movida em 2017 pelo ex-PGR Claudio Lemos Fonteles, que 
acusou ministro da Corte de crime de responsabilidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/16/stf-apos-recusar-impeachment-de-
moraes-nunes-marques-nega-acao-contra-gilmar-mendes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-16 15:21:43
Título: Artigo | Israel: presídios colecionam violações de direitos fundamentais
de mulheres
Descrição: Pesquisadora aponta tortura, isolamento e falta de cuidado médico 
como maiores males impostos a prisioneiras palestinas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/16/artigo-israel-presidios-
colecionam-violacoes-de-direitos-fundamentais-de-mulheres
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-16 13:52:02
Título: Contra a fome e pela Reforma Agrária, artistas se unem no Dia da Luta 
Camponesa
Descrição: Caetano Veloso, Camila Pitanga, Letícia Sabatella, Bela Gil, entre 
outros, denunciam agravamento da fome no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/16/contra-a-fome-e-pela-reforma-
agraria-artistas-se-unem-no-dia-da-luta-camponesa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-16 13:23:21
Título: Milícias expandem poder e estão presentes em mais da metade da cidade do
Rio
Descrição: Estudo feito pela UFF mostrou que elas já ocuparam mais de um quarto 
dos bairros da capital do estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/16/milicias-expandem-poder-e-estao-
presentes-em-mais-da-metade-da-cidade-do-rio

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-16 10:53:10
Título: \Coquetel de veneno\: organizações denunciam risco crescente do uso de 
agrotóxicos
Descrição: Documento alerta sobre os impactos dos venenos agrícolas na saúde e 
propõe agroecologia como alternativa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/16/coquetel-de-veneno-organizacoes-
denunciam-risco-crescente-do-uso-de-agrotoxicos
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-16 15:35:03
Título: Revista Veja põe Lula na capa e anuncia a volta do ex-presidente ao jogo
Descrição: Para Gleisi Hoffmann, a justiça será completada com a confirmação da 
suspeição de Sergio Moro pelo plenário do STF Na verdade, o ex-presidente Luiz 
Inácio 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/revista-veja-poe-lula-na-capa-e-
anuncia-a-volta-do-ex-presidente-ao-jogo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-16 14:27:10
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Título: Renan Calheiros será o relator da CPI da Covid no Senado, diz Randolfe
Descrição: O senador Renan Calheiros (MDB-AL) foi escolhido nesta sexta-feira 
(16) para ser o relator da CPI da Covid-19 no Senado. O presidente da comissão 
será 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/renan-calheiros-sera-o-relator-da-
cpi-da-covid-no-senado-diz-diz-randolfe/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-16 14:06:35
Título: Maior de 80 e vacinado duas vezes, Requião é lembrado como vice de Lula 
Descrição: Apoiadores também cogitam reedição da chapa outrora vitoriosa Lula 
Presidente e Requião Governador em 2022 O ex-senador Roberto Requião (MDB-PR), 
maior de 80 anos e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/maior-de-80-e-vacinado-duas-vezes-
requiao-e-lembrado-como-vice-de-lula-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-16 13:50:35
Título: Justiça determina quebra de sigilo de 49 perfis nas redes sociais que 
atacaram vereadora trans do PSOL em SP
Descrição: O Tribunal de Justiça de SP determinou nesta quinta-feira (15) a 
quebra de sigilo de 49 contas no Twitter e no Facebook que foram acusadas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/justica-determina-quebra-de-sigilo-
de-49-perfis-nas-redes-sociais-que-atacaram-vereadora-trans-do-psol-em-sp/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-16 13:25:32
Título: Covid-19: Ministério da Saúde começa a distribuir kits intubação doados 
por empresas
Descrição: Estoque de 2,3 milhões de medicamentos será suficiente para 10 dias A
partir desta sexta-feira (16), mais 2,3 milhões de medicamentos do kit intubação
serão 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/covid-19-ministerio-da-saude-
comeca-a-distribuir-kits-intubacao-doados-por-empresas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-16 13:01:15
Título: Bolsonaro é um serial killer, afirma  Flávio Dino
Descrição: Nenhum governante do planeta agiu tão mal, diante da pandemia do novo
coronavírus, nem pode ficar impune em razão de um desempenho tão desastrado e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/bolsonaro-e-um-serial-killer-
afirma-flavio-dino/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-17 01:35:46
Título: PGR avisa ao Supremo que identificou autores de atos antidemocráticos
Descrição: Investigação também apura a existência de uma milícia digital 
bolsonarista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pgr-avisa-ao-supremo-que-identificou-
autores-de-atos-antidemocraticos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-17 00:36:15
Título: Vídeo: Crianças eram usadas em ritual de sacrifício para “acabar” com 
pandemia no Pará
Descrição: Segundo os investigadores, três crianças envolvidas no ato foram 
resgatadas pelo Conselho Tutelar e encaminhadas para cuidados em um abrigo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-criancas-eram-usadas-em-ritual-de-
sacrificio-para-acabar-com-pandemia-no-para/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-17 00:19:59
Título: Alexandre Frota anuncia entrevista ao vivo com Fernando Haddad em seu 
‘talk show’
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Descrição: Ex-bolsonarista, o deputado do PSDB já chegou a pedir desculpas a 
Lula e tem boa relação com parlamentares de esquerda, entrevista vai ao ar na 
próxima segunda (19)
Url :https://revistaforum.com.br/midia/alexandre-frota-anuncia-entrevista-ao-
vivo-com-fernando-haddad-em-seu-talk-show/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 23:24:36
Título: PSB vai ao STF para garantir convocação de Braga Netto para explicar 
“farra da picanha” nas Forças Armadas
Descrição: Convocação para que ministro da Defesa preste esclarecimentos à 
Câmara havia sido aprovada em março, mas foi cassada pelo presidente da Casa, 
Arthur Lira, após pedido do líder do governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psb-vai-ao-stf-para-garantir-
convocacao-de-braga-netto-para-explicar-farra-da-picanha-nas-forcas-armadas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 22:27:50
Título: PT diz que Justiça para Lula significa “retomada da esperança para o 
sofrido povo brasileiro”
Descrição: “São decisões históricas, que contribuem fortemente para restaurar a 
credibilidade do Judiciário, destroçada pela farsa da Lava Jato contra Lula”, 
diz nota do partido
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-diz-que-justica-para-lula-
significa-retomada-da-esperanca-para-o-sofrido-povo-brasileiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 22:21:05
Título: Cármen Lúcia vai relatar dois pedidos de investigação contra Salles, 
acusado de atrapalhar fiscalização ambiental
Descrição: Notícias-crime contra o ministro do Meio Ambiente foram apresentadas 
pelo ex-chefe da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, e pelo PDT
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/carmen-lucia-vai-relatar-dois-pedidos-
de-investigacao-contra-salles-acusado-de-atrapalhar-fiscalizacao-ambiental/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 22:08:11
Título: Pesquisadores apontam que manutenção em refinaria da Petrobras pode 
gerar 100 mortes por Covid
Descrição: Trabalhadores organizam greve sanitária contra decisão da direção da 
empresa de retomar serviço
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/pesquisadores-apontam-que-
manutencao-em-refinaria-da-petrobras-pode-gerar-100-mortes-por-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 22:00:57
Título: Regulação da mídia e universalização das comunicações, com senador Jean 
Paul Prates
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil debate um tema urgente: a 
regulação da mídia e universalização das comunicações no país. Com mediação de 
Diogo Moyses, Jean Paul Prates e Marina Pita irão abordar os atuais debates 
sobre um assunto que interessa a toda sociedade: a democracia dos meios de 
comunicação. Diogo Moyses é especialista em regulação [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/regulacao-da-midia-e-universalizacao-
das-comunicacoes-com-senador-jean-paul-prates/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 21:00:45
Título: Bolsonaro diz que vai ao Equador para a posse de Guillermo Lasso
Descrição: O banqueiro neoliberal derrotou o correísta Andrés Arauz no último 
domingo
Url :https://revistaforum.com.br/global/bolsonaro-diz-que-vai-ao-equador-para-a-
posse-de-guillermo-lasso/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 20:25:03
Título: Mourão reconhece que governo errou na pandemia e critica interrupção do 
auxílio emergencial
Descrição: \Nós tínhamos que ter entendido que a pandemia ia prosseguir\, disse 
o vice-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mourao-reconhece-que-governo-errou-na-
pandemia-e-critica-interrupcao-do-auxilio-emergencial/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 18:22:00
Título: O documentário “O Dilema das Redes” escondeu parte da verdade? – Por 
Deivi Kuhn
Descrição: Tenho recebido muitos comentários de leitores comparando meus 
argumentos com “O Dilema das Redes”. No entanto, o documentário esconde aspectos
centrais, o que compromete o entendimento do problema e principalmente as 
possíveis soluções.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/o-documentario-o-dilema-das-redes-
escondeu-parte-da-verdade-por-deivi-kuhn/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 16:35:51
Título: Aos 62 anos, Zeca Pagodinho recebe primeira dose da vacina contra a 
Covid: “Vai vacinar”
Descrição: \Essa já dá uma aliviada. Estou ansioso para isso acabar, para ir pra
rua, pra ir pro botequim, para ir pro show\, disse ao receber a primeira dose da
vacina Oxford/AstraZeneca
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/aos-62-anos-zeca-pagodinho-recebe-
primeira-dose-da-vacina-contra-a-covid-vai-vacinar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 15:13:12
Título: Advogado bolsonarista ligado ao agronegócio é acusado de extorquir 
assentados do Pará
Descrição: Com 253 mil hectares, local é cobiçado por mineradoras e por 
produtores de soja
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/advogado-bolsonarista-ligado-ao-
agronegocio-e-acusado-de-extorquir-assentados-do-para/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 15:07:37
Título: Arregou: Bolsonaro vai adotar tom “light” em reunião de cúpula sobre 
clima, diz jornalista
Descrição: Discurso de Bolsonaro na reunião de cúpula sobre o clima será 
embasado na carta enviada a Biden, em que o brasileiro  se compromete a acabar 
com o desmatamento ilegal até 2030 e ouvir e ouvir ONGs
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/arregou-bolsonaro-vai-
adotar-tom-light-em-reuniao-de-cupula-sobre-clima-diz-jornalista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 13:04:07
Título: Andressa Urach processa Silas Malafaia por danos morais
Descrição: Durante entrevista, o pastor afirmou que a vida da modelo é uma 
“desgraça”
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/andressa-urach-processa-silas-malafaia-
por-danos-morais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 12:53:17
Título: Nomeada para a Capes reitora de universidade onde ministros da Educação 
e da Advocacia-Geral da União se formaram
Descrição: Claudia Mansani é reitora do Centro Universitário de Bauru, fundado 
pela sua família. Milton Ribeiro, da Educação, tem uma foto sua no hall de 
entrada da instituição
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/nomeada-para-a-capes-reitora-de-
universidade-onde-ministros-da-educacao-e-da-advocacia-geral-da-uniao-se-
formaram/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 10:31:04
Título: Procurador pede ao TCU afastamento cautelar de Salles após denúncia de 
delegado
Descrição: Representação alerta para outras possíveis intervenções do ministro 
em investigações ambientais, o que pode dificultar a apuração de denúncias
Url :https://revistaforum.com.br/politica/procurador-pede-ao-tcu-afastamento-
cautelar-de-salles-apos-denuncia-de-delegado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-16 08:32:58
Título: Cacique Raoni manda recado para Biden: Ignore Bolsonaro, esse presidente
ruim, veja vídeo
Descrição: Se esse presidente ruim falar algo para o senhor, ignore-o e diga: 
Raoni já falou comigo\, disse Raoni, aos 91 anos, em ato virtual em defesa da 
Amazônia
Url :https://revistaforum.com.br/global/cacique-raoni-manda-recado-para-biden-
ignore-bolsonaro-esse-presidente-ruim-veja-video/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-16 11:00:47
Título: Pressão sobre Biden contra vacinas genéricas de covid-19 para outros 
países vem até de ex-governador democrata
Descrição: Howard Dean, ex-governador democrata no estado de Vermont, se junta à
indústria farmacêutica para lutar contra o compartilhamento de propriedade 
intelectual para vacinas de baixo custo.The post Pressão sobre Biden contra 
vacinas genéricas de covid-19 para outros países vem até de ex-governador 
democrata appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/16/pressao-biden-contra-vacinas-genericas-
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 o 'teto de gastos'. Entrevista especial com Ricardo 
Gonçalves
Descrição:  O retorno da fome e o aumento da insegurança alimentar são as duas 
novas consequências ...
Url :http://www.ihu.unisinos.br/608413-para-garantir-os-direitos-humanos-
constitucionais-e-preciso-antes-de-mais-nada-derrubar-ao-teto-de-gastos-
entrevista-especial-com-ricardo-goncalves
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-17 06:16:57
Título: Covid-19: Mundo registra novo milhão de mortes em intervalo de 3 meses
Descrição: Se o mundo levou mais de nove meses para chegar a um milhão de mortes
por Covid-19 e outros quase quatro meses para o novo milhão de óbitos, bastaram 
exatos 92 dias para superar a marca pela terceira vez. Neste sábado (17), foram 
registradas três milhões de vidas perdidas em decorrência da doença desde o 
início da pandemia, em dezembro de 2019.Alemanha tem novo recorde de mortes 
diárias por Covid-19
Url :https://epoca.globo.com/mundo/covid-19-mundo-registra-novo-milhao-de-
mortes-em-intervalo-de-3-meses-24967377
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-17 06:10:37
Título: SP, RJ e BA: mais de 100 domésticas relataram trabalho sem folga na 
pandemia
Descrição: Em uma residência de São Paulo, uma babá passou a morar em seu local 
de trabalho em meio à pandemia. Ela precisou entregar o imóvel onde vivia para 
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ficar direto na casa dos patrões, que condicionaram a manutenção de seu emprego 
à estadia direta para evitar riscos de contágio. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/sp-rj-ba-mais-de-100-domesticas-relataram-
trabalho-sem-folga-na-pandemia-24974249
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-17 06:00:51
Título: Presidente do Serpro mentiu à Câmara sobre reunião com Flávio Bolsonaro
Descrição: O diretor-presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados 
(Serpro), Gileno Gurjão Barreto, afirmou em ofício à Câmara dos Deputados que 
não se reuniu com Flávio Bolsonaro e suas advogadas para tratar das suspeitas da
defesa do senador sobre uma possível devassa fiscal em seu perfil por uma 
organização criminosa da Receita.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/presidente-do-serpro-mentiu-camara-
sobre-reuniao-com-flavio-bolsonaro-24973236
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-16 18:42:41
Título: 'Diminuir desmatamento requer vontade política, não financiamento', diz 
Noruega sobre pedido de US$ 1 bi de Salles para Amazônia
Descrição: Em nota enviada à BBC News Brasil, ministro do Meio Ambiente 
norueguês, Sveinung Rotevatn, condiciona retomada de repasses ao Fundo Amazônia 
a \resultados\.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56763412
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-16 00:00:00
Título: Bolsonaro nomeia coronel da PM para chefiar comunicação do governo
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nomeou nesta sexta-feira 
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