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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-18 19:18:26
Título: Brasil ultrapassa marca de 373 mil mortes por covid-19
Descrição: Em 24 horas, país registrou 1.657 novos óbitos, TCU fecha cerco 
contra governo Bolsonaro por erros de gestão na pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/18/brasil-ultrapassa-marca-de-373-
mil-mortes-por-covid-19

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-18 09:50:39
Título: Na pandemia, 13,6% dos brasileiros acima de 18 anos já ficaram um dia 
sem refeição
Descrição: Pesquisa mostra o crescimento da insegurança alimentar no país, são 
125 milhões de pessoas que não sabem se irão comer
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/18/na-pandemia-13-6-dos-
brasileiros-acima-de-18-anos-ja-ficaram-um-dia-sem-refeicao

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-04-18 03:00:00
Título: \Pandemia escancarou o fracasso do projeto ultraneoliberal da 
universalização do mal-estar\. Entrevista especial com Lúcia Souto
Descrição: A crise sanitária de Covid-19 é, \sem dúvida, a maior calamidade da 
nossa história\ e \em meio a toda essa tempestade, é estarrecedor que o 
http://www.ihu.unisinos.br/608451-pandemia-escancarou-o-fracasso-do-projeto-
ultraneoliberal-da-universalizacao-do-mal-estar-entrevista-especial-com-lucia-
souto

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-18 00:00:00
Título: Instituto de general Villas Bôas tem convênios com governo e verba 
federal
Descrição: Prestes a completar um ano e meio, o instituto criado pelo general 
Eduardo Villas Bôas, ex-comandante do Exército, mantém relações próximas com o 
governo federal, apesar de ser formalmente independente.Leia mais (04/18/2021 - 
23h15)
Url:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://
www1.folha.uol.com.br/poder/2021/04/instituto-de-general-villas-boas-tem-
convenios-com-governo-e-verba-federal.shtml

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-04-18 11:00:01
Título: Polícia mata centenas de pessoas no Rio de Janeiro apesar da proibição 
judicial de invasões em favelas
Descrição: O estado brasileiro viu quase 800 mortes causadas pela polícia em 
nove meses, com comunidades pobres da cidade invadidas quase diariamente 
famílias - apesar de uma decisão da Suprema Corte para interromper as incursões 
durante a pandemia do coronavírus. Novos números mostram que entre junho de 2020
e março de 2021, 797 pessoas foram mortas no estado do Rio, 85% na cidade do Rio
e região metropolitana. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/global-development/2021/apr/18/police-kill-
hundreds-rio-de-janeiro-favela-raids-court-ban

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-18 12:20:58
Título: Hotel onde Flávio Bolsonaro estava quando se acidentou tem diárias a 
partir de R$ 3.500
Descrição: O local, de onde o senador voltou com avião da FAB, é disputado entre
famosos e endinheirados do Brasil. O valor da diária aumenta a depender da 
acomodação escolhida
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/hotel-onde-flavio-bolsonaro-estava-
quando-se-acidentou-tem-diarias-a-partir-de-r-3-500/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-18 00:00:00
Título: Vaquinha do garimpo paga ônibus até Brasília para indígenas apoiarem 
mineração
Descrição: Empresários do setor do garimpo das regiões do Alto e do Médio 
Tapajós, no Pará, financiaram dois ônibus que levaram indígenas munduruku a 
Brasília para se manifestarem, em pleno Dia do Índio, a favor do PL 191, que 
pretende legalizar a mineração em terras indígenas.Leia mais (04/18/2021 - 
19h28)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/04/vaquinha-do-garimpo-paga-onibus-ate-brasilia-para-indigenas-
apoiarem-mineracao.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-18 15:54:32
Título: TCU afirma que governo Bolsonaro foi omisso e cometeu \abuso de poder\ 
na pandemia
Descrição: Tribunal ainda recomenda investigação sobre ministro Braga Neto, 
relatório deve ser uma das prioridades da CPI da Covid
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/18/tcu-afirma-que-governo-
bolsonaro-foi-omisso-e-cometeu-abuso-de-poder-na-pandemia

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-04-19
Título: General Braga Netto cometeu graves omissões na pandemia, segundo TCU
Descrição: O Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou que membros da Corte 
abram um processo contra o atual ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto, 
por "graves omissões" na pandemia.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/general-braga-netto-cometeu-graves-
omissoes-na-pandemia-segundo-tcu

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-18 19:42:44
Título: Pazuello e Ernesto Araújo serão os primeiros alvos da CPI do Genocídio
Descrição: Falhas na aquisição de vacinas contra Covid-19 e aposta em 
medicamentos sem eficácia, como cloroquina, são o ponto de partida das 
investigações
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/pazuello-e-ernesto-araujo-
serao-os-primeiros-alvos-da-cpi-do-genocidio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-18 19:07:08
Título: Gilmar Mendes diz que Lula pode pleitear indenização por ter passado 580
dias preso injustamente
Descrição: O ministro do STF destacou, ainda, que a suspeição do ex-juiz Sergio 
Moro na Corte está definida e não será revista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gilmar-mendes-diz-que-lula-pode-
pleitear-indenizacao-por-ter-passado-580-dias-preso-injustamente/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-19 00:04:17
Título: Lula distribui 100 toneladas de alimentos enquanto Bolsonaro nega 
auxílio emergencial de R$ 600
Descrição: O ex-presidente Lula e o PT dizem que estão fazendo sua parte, dentro
das possibilidades, arrecadando mais de 100 toneladas de alimentos em todo o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/lula-distribui-100-toneladas-de-
alimentos-enquanto-bolsonaro-nega-auxilio-emergencial-de-r-600/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-19 04:05:33
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Título: Como a extrema direita burla punições do YouTube – e o Google finge que 
não vê
Descrição: Dos 27 canais que sofreram penalidades, só um saiu do ar 
definitivamente. A maioria continua ganhando dinheiro do próprio Google com 
propagandas.The post Como a extrema direita burla punições do YouTube – e o 
Google finge que não vê appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/19/como-a-extrema-direita-burla-punicoes-
do-youtube-e-o-google-finge-que-nao-ve/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-18 18:29:51
Título:  \Sorria, você está sendo colonizado\: tecnologia é instrumento de poder
entre países
Descrição: Estados Unidos usam a internet para perpetuar a colonização de países
do Sul global
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/18/sorria-voce-esta-sendo-
colonizado-tecnologia-e-instrumento-de-poder-entre-paises

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-18 00:00:00
Título: Bolsonaro gostaria de torturar os números, mas no tribunal da ciência 
não existe anistia
Descrição: Com a instauração da CPI, os bolsonaristas aceleraram a produção de 
mentiras para fazer parecer que a gestão da pandemia por Bolsonaro não foi tão 
ruim assim. Algumas são pura ficção (\Lulinha é dono da fábrica chinesa de 
vacina\), e, sinceramente, se você acredita nisso, você é otário.Leia mais 
(04/18/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2021/04/bolsonaro-gostaria-de-torturar-os-
numeros-mas-no-tribunal-da-ciencia-nao-existe-anistia.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-18 10:23:05
Título: Google usa manobra tributária para desviar bilhões de dólares em 
impostos de 2019
Descrição: Utilizando a então proibida manobra tributária Double Irish (Arranjo 
Duplo Irlandês), a empresa transferiu sua propriedade intelectual para outras 
holdings registradas na Irlanda.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2021041817357878-google-usa-
manobra-tributaria-para-desviar-bilhoes-de-dolares-em-impostos-de-2019/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-18 17:19:46
Título: Tiroteios nos Estados Unidos deixam ao menos 6 pessoas mortas
Descrição: Mortes ocorreram em um bar no estado de Wisconsin e perto de um 
prédio comercial em Austin, capital do Texas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/18/tiroteios-nos-estados-unidos-
deixam-ao-menos-6-pessoas-mortas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-18 09:32:05
Título: Impeachment 5 anos: a relação entre junho de 2013 e a ascensão da 
extrema-direita
Descrição: Como a extrema direita se apropriou de manifestações legítimas contra
o aumento do ônibus e feriu a democracia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/18/impeachment-5-anos-a-relacao-
entre-junho-de-2013-e-a-ascensao-da-extrema-direita
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-18 21:28:38
Título: Moro terá suspeição confirmada na quinta-feira pelo STF
Descrição: Previsão de votação mais estreita com o placar de 6 votos a 5 pela 
suspeição de Sergio Moro Nos mundos jurídico e político, a aposta 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/moro-tera-suspeicao-confirmada-na-
quinta-feira-pelo-stf/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-18 15:12:30
Título: Roberto Carlos, amigo de Dilma, completa 80 anos nesta segunda-feira
Descrição: Há quase um ano, numa live do Dia das Mães, o rei Roberto Carlos deu 
uma declaração que desagradou muito o presidente Jair Bolsonaro e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/roberto-carlos-amigo-de-dilma-
completa-80-anos-nesta-segunda-feira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-18 10:27:23
Título: Presidenciáveis deram pau em Bolsonaro, mas aliviaram para os 
especuladores da Faria Lima
Descrição: O debate virtual com presidenciáveis, menos Lula, promovido por 
alunos brasileiros de Harvard e MIT na noite deste sábado (17/4) pareceu mais um
reencontro de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/presidenciaveis-deram-pau-em-
bolsonaro-mas-aliviaram-para-os-especuladores-da-faria-lima/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-18 03:16:44
Título: Por um 1º de Maio classista pelo Fora Bolsonaro e em defesa da vida: por
vacina, comida e trabalho
Descrição: Por Milton Alves* O 1º de maio de 2021, Dia Internacional dos 
Trabalhadores, vai acontecer em meio ao genocídio de quase 400 mil brasileiros 
mortos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/por-um-1o-de-maio-classista-pelo-
fora-bolsonaro-e-em-defesa-da-vida-por-vacina-comida-e-trabalho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-19 00:50:48
Título: Médica que aplicou nebulização com cloroquina no pós-parto pode 
responder por homicídio
Descrição: Um inquérito investiga a morte da paciente Jucicleia de Sousa Lira, 
de 33 anos, que, após se submeter à “terapia”, morreu 27 dias após o nascimento 
do primeiro filho
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/medica-que-aplicou-
nebulizacao-com-cloroquina-no-pos-parto-pode-responder-por-homicidio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-18 17:54:45
Título: Após instalação da CPI do Genocídio, Bolsonaro não para de postar sobre 
Covid e vacinação
Descrição: Mais de um ano depois do início da pandemia, ele resolveu encher suas
redes com ações do governo na vacinação, ampliação de leitos, auxílio 
emergencial entre outros
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/apos-instalacao-da-cpi-do-
genocidio-bolsonaro-nao-para-de-postar-sobre-covid-e-vacinacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-18 14:59:20
Título: Sem contrato com a Globo, Sueli Franco teve que deixar apartamento por 
não conseguir pagar condomínio
Descrição: Atriz de 81 anos, que atuou em mais de 30 novelas e participou de 
mais de 70 peças de teatro, não pode trabalhar por conta da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/sem-contrato-com-a-globo-sueli-franco-
teve-que-deixar-apartamento-por-nao-conseguir-pagar-condominio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-18 14:05:22
Título: Bolsonaro começa a ser abandonado por evangélicos em função da má gestão
na pandemia
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Descrição: Alguns o abandonam e outros admitem que o apoio ao presidente 
persiste apenas para evitar a volta do PT
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-comeca-a-ser-abandonado-por-
evangelicos-em-funcao-da-ma-gestao-na-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-18 13:29:33
Título: Guedes deve deixar o governo Bolsonaro no segundo semestre
Descrição: A informação é do colunista de O Globo Lauro Jardim. Ele diz ainda 
que o seu sucessor pode ser Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco
Url :https://revistaforum.com.br/politica/guedes-deve-deixar-o-governo-
bolsonaro-no-segundo-semestre/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-18 12:52:59
Título: Professor de Direito diz em aula que “vítima colabora para a prática de 
estupro”, veja vídeo aqui
Descrição: Universidade afirmou em nota que preza pela liberdade de expressão de
seus docentes
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/professor-de-direito-diz-em-aula-que-
vitima-colabora-para-a-pratica-de-estupro-veja-video-aqui/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-18 11:55:56
Título: Radicais de direita elaboram dossiês para Mario Frias perseguir 
“esquerdistas” na secretaria
Descrição: Planilha chamada \mapeamento Funarte 2020-2021\ aponta seis 
servidores como militantes de esquerda ou do PT e, por isso, devem ser 
exonerados
Url :https://revistaforum.com.br/politica/radicais-de-direita-elaboram-dossies-
para-mario-frias-perseguir-esquerdistas-na-secretaria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-18 11:19:10
Título: Governador Camilo Santana (PT) exalta atendimento a Flávio Bolsonaro em 
acidente no Ceará: “Viva o SUS!”
Descrição: O filho de Bolsonaro deu entrada em uma UPA do litoral do Ceará, 
neste sábado, após sofrer acidente em um passeio de quadriciclo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governador-camilo-santana-pt-exalta-
atendimento-a-flavio-bolsonaro-em-acidente-no-ceara-viva-o-sus/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-18 11:00:47
Título: CPI da Covid: quando as instituições funcionam, Bolsonaro perde
Descrição: Nomes da comissão indicam que responsáveis pelo genocídio em curso 
vão suar para explicar o boicote sistemático a todas medidas de combate à 
pandemia.The post CPI da Covid: quando as instituições funcionam, Bolsonaro 
perde appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/18/cpi-da-covid-quando-as-instituicoes-
funcionam-bolsonaro-perde/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-19 05:00:10
Título: A quebra de patentes e o esforço para ampliar a oferta de vacinas
Descrição: Ainda em 2020, a África do Sul e a Índia, aliados do Brasil no Brics,
apresentaram um pedido ao conselho de propriedade intelectual da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), para suspender temporariamente os direitos de 
patentes de insumos, vacinas e equipamentos médicos para combater a Covid-19. A 
suspensão seria mantida até que a maioria da população mundial estivesse 
vacinada. O pleito conta com o apoio de outras 55 nações pobres ou em 
desenvolvimento. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/a-quebra-de-patentes-o-esforco-para-
ampliar-oferta-de-vacinas-24974870
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-18 17:38:13
Título: O que é a Cúpula de Líderes, na qual Biden deve pressionar Bolsonaro 
contra desmatamento na Amazônia
Descrição: Evento com 40 chefes de Estado será palco inaugural de política 
ambiental global do presidente americano. Em meio à pressão e tensão, acordo 
bilateral entre Brasil e EUA ainda é dúvida.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-56757345

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-18 21:24:46
Título: Joe Biden quer enterrar 40 anos de hegemonia neoliberal 
Descrição: O presidente dos Estados Unidos é mais ambicioso do que os líderes 
europeus na busca de soluções para reativar a economia com um programa de 
estímulos sem precedentes
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-04-18/joe-biden-quer-enterrar-40-
anos-de-hegemonia-neoliberal.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-18 15:17:35
Título: O retrato do Brasil armado, da Colônia ao Governo Bolsonaro
Descrição: Incentivados na Colônia e no Império, cidadãos armados se tornaram 
preocupação nacional só nos anos 1990
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-18/o-retrato-do-brasil-armado-da-
colonia-ao-governo-bolsonaro.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-18 13:40:59
Título: O esforço mundial para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa
Descrição: Investida global demandará mobilização social, incentivos 
convincentes, facilidade de financiamento, respaldo tributário e boa 
normatização. O Brasil é o quinto país no ranking global de emissões. Sua 
política ambiental continua capturada pelo negacionismo.
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-04-18/o-esforco-mundial-para-
reduzir-as-emissoes-dos-gases-de-efeito-estufa.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-04-18 00:00:00
Título: App de rádio explode na pandemia
Descrição: Um aplicativo que até há pouco tempo era usado só por aficionados 
explodiu em audiência na pandemia. Trata-se do Radio Garden, app que permite 
ouvir estações de rádio de todas as partes do mundo gratuitamente.Leia mais 
(04/18/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/colunas/ronaldolemos/2021/04/app-de-radio-explode-na-pandemia.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-19 06:00:02
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 19 de abril
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
segunda-feira (19), marcada pela discriminação dos brasileiros na Europa, pelo 
avanço das mortes por COVID-19 no Brasil e pelo colapso no Judiciário provocado 
pela Lava Jato.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021041917361158-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-19-de-abril/
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