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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-19 21:50:36
Título: Brasil registra mais de 30 mil casos de covid entre domingo e esta 
segunda-feira
Descrição: País ultrapassa EUA, México e Peru e chega ao primeiro lugar em 
número de mortes proporcionais por covid nas Américas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/19/brasil-registra-mais-de-30-mil-
casos-de-covid-entre-domingo-e-esta-segunda-feira

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-20 06:31:17
Título: Publicação internacional confirma maior transmissibilidade da variante 
brasileira de SARS-CoV-2
Descrição: Uma equipe internacional de pesquisadores descobriu evidência 
sugestiva de que a variante do coronavírus, P.1, vista pela primeira vez no 
Brasil, possa ser até duas vezes mais transmissível do que suas antecessoras.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021042017367348-publicacao-
internacional-confirma-maior-transmissibilidade-da-variante-brasileira-de-sars-
cov-2/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-19 16:51:30
Título: Por que o Brasil passa fome? Eventos discutem reforma agrária e 
soberania alimentar
Descrição: 8º JURA e 11º Abril Vermelho serão realizados virtualmente entre os 
dias 19 de abril e 5 de maio de 2021
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/19/por-que-o-brasil-passa-fome-
eventos-discutem-reforma-agraria-e-soberania-alimentar

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-19 21:07:00
Título: Depoimento de músico negro mostra existência de racismo institucional, 
dizem juristas
Descrição: Em audiência pública na Câmara, houve críticas ao sistema criminal, 
ao judiciário e também à mentalidade da sociedade
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/748347-depoimento-de-musico-negro-
mostra-existencia-de-racismo-institucional-dizem-juristas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-19 19:53:44
Título: Dia dos Povos Indígenas: Movimentos fazem ato em Brasília pedindo 
Demarcação Já e Fora Bolsonaro
Descrição: \O governo federal atual fez o coronavírus um aliado\, destacou a 
coordenadora da Apib, Sonia Guajajara, em artigo
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/dia-dos-povos-indige

Fonte: CNN - EUA
Data: 2021-04-20 01:33:33
Título: Tribos indígenas brasileiras protestam contra projeto de lei que 
permitiria a mineração comercial em suas terras
Descrição: Grupos indígenas se reuniram na capital do Brasil na segunda-feira 
para protestar contra um projeto de lei proposto pelo governo federal que 
legalizaria a mineração em suas terras.
Url :https://www.cnn.com/2021/04/19/americas/brazil-indigenous-protest-mining-
intl-latam/index.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-19 07:00:08
Título: Como o ouro ilegal do garimpo se torna legal? A palavra basta
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Descrição: Garimpeiros mentem e empresas forjam documentação para declarar o 
ouro como retirado em outro território
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/19/como-o-ouro-ilegal-do-garimpo-
se-torna-legal-a-palavra-basta

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Desmatamento da Amazônia para março é o maior em 10 anos
Descrição: De acordo com levantamento do Imazon, mês teve 810 km² de floresta 
desmatados, um aumento de 216% em relação ao mesmo período do ano anterior. 
Dados são divulgados dias antes da Cúpula do Clima convocada por Biden.
Url :https://www.dw.com/pt-br/desmatamento-da-amazônia-para-março-é-o-maior-em-
10-anos/a-57260426?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-19 17:28:58
Título: Quem matou Ari Uru-Eu-Wau-Wau? Morte de guardião de território em RO 
completa um ano
Descrição: Nesta segunda (19), lideranças indígenas e apoiadores protestaram em 
Rondônia pedindo a federalização das investigações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/19/quem-matou-ari-uru-eu-wau-wau-
morte-de-guardiao-de-territorio-em-ro-completa-um-ano
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-19 21:08:21
Título: Ranking de mortes por covid-19 é liderado por estados \bolsonaristas\ 
Descrição: Levantamento do portal Congresso em Foco mostra que atual presidente 
venceu nas urnas nos 12 estados com mais óbitos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/19/ranking-de-mortes-por-covid-19-
e-liderado-por-estados-bolsonaristas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-19 18:13:35
Título: Em mensagem ao povo brasileiro, CNBB apoia templos fechados e pede \
responsabilidade\
Descrição: Bispos se reuniram virtualmente na 58ª Assembleia Geral da entidade e
divulgaram mensagem de preocupação pelo Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/19/em-mensagem-ao-povo-brasileiro-
cnbb-apoia-templos-fechados-e-pede-responsabilidade

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 08:37:58
Título: Atila Iamarino chora em live: “Que dignidade é internar alguém sem ter a
condição de anestesiar a pessoa”, veja vídeo
Descrição: Biólogo foi às lágrimas ao comentar \o que o Brasil fez de errado\ em
live. \É isso que estão roubando da gente: é a dignidade, é a esperança de você 
ter um atendimento de saúde\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/atila-iamarino-chora-em-
live-que-dignidade-e-internar-alguem-sem-ter-a-condicao-de-anestesiar-a-pessoa-
veja-video/

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-04-19
Título: Nesta terça-feira (20), tem mobilização nacional por vacina e comida no 
prato.
Descrição: A CUT, demais centrais sindicais e movimentos populares ligados as 
frentes Brasil Popular e Povo sem Medo realizam nesta terça-feira (20) um Dia 
Nacional de Luta e Conscientização que reivindica combate a fome e imunização 
contra a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, que já matou mais de 
373 mil pessoas no país, para todos os todas.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/nesta-terca-feira-20-tem-mobilizacao-
nacional-por-vacina-e-comida-no-prato-a5f1

Fonte: MST
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Data: 2021-04-19
Título: 10 anos da Campanha contra os Agrotóxicos: Pensar agroecologia é pensar 
a autonomia dos povos
Descrição: Durante a semana de 12 a 15 de abril, várias 
atividades online marcaram os 10 anos da Campanha, reafirmando a Agroecologia 
como um modelo de enfrentamento ao agronegócio no Brasil. A Campanha articula 
diversas organizações, movimentos populares, pesquisadores/as compromissados com
a luta contra o agronegócio e projeto de morte no país; sujeitos coletivos que 
diariamente se comprometem com a construção de outro modelo de desenvolvimento 
para o campo, que tenha viabilidade produtiva e garanta a soberania alimentar e 
nutricional dos povos, e que garanta cuidado e convivência com o meio ambiente e
sua biodiversidade.
Url : https://mst.org.br/2021/04/19/10-anos-da-campanha-contra-os-agrotoxicos-
pensar-agroecologia-e-pensar-a-autonomia-dos-povos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 08:56:30
Título: Empresário que deu carro ao lobista Jair Renan foi recebido por Jair 
Bolsoanaro
Descrição: \Parabéns meu querido presidente por completar mais um ano de vida\, 
escreveu Wellington Leite no Facebook com foto ao lado de Bolsonaro no Planalto.
Empresa deu carro de R$ 90 mil a Jair Renan, investigado pela PF por tráfico de 
influência
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/empresario-que-deu-carro-ao-
lobista-jair-renan-foi-recebido-por-jair-bolsoanaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-19 23:32:53
Título: STF atende pedido de associação e dá prazo de 10 dias para Bolsonaro 
explicar ataques à imprensa
Descrição: Associação Brasileira de Imprensa (ABI) aponta \declínio da liberdade
da expressão no Brasil\ diante das recorrentes ameaças feitas por Bolsonaro e 
membros do governo a jornalistas e processos judiciais contra profissionais da 
área
Url :https://revistaforum.com.br/midia/stf-atende-pedido-de-associacao-e-da-
prazo-de-10-dias-para-bolsonaro-explicar-ataques-a-imprensa/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-19 20:06:53
Título: Integrantes da CPI denunciam tentativa de intimidação por Bolsonaro
Descrição: Entrevista com o deputado Pedro Uczai (PT-SC), que fala sobre a 
criação da Associação Nacional de Vítimas da Covid-19, e com o senador Fabiano 
Contarato, que comenta os próximos passos da CPI do Genocídio e os ataques de 
Bolsonaro ao Meio Ambiente às vésperas da Cúpula do Clima. 
Url :https://revistaforum.com.br/videos/integrantes-da-cpi-denunciam-tentativa-
de-intimidacao-por-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-19 17:01:10
Título: Marcos Pontes destina R$ 2 milhões de verbas para Covid a laboratório 
que não tem a ver com o assunto
Descrição: A irregularidade foi identificada pelo TCU no relatório que acompanha
o uso das verbas da pasta do ministro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/marcos-pontes-destina-r-2-milhoes-de-
verbas-para-covid-a-laboratorio-que-nao-tem-a-ver-com-o-assunto/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-19 09:00:00
Título: Exército Brasileiro poderia ser mais utilizado para combater a COVID-19,
diz imunologista
Descrição: Dia 19 de abril é o dia do Exército Brasileiro. A data deste ano é 
marcada pela recente troca no comando da força, bem como a discussão do papel 
dos militares na luta nacional contra a pandemia de COVID-19.
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Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021041917348577-exercito-brasileiro-
poderia-ser-mais-utilizado-para-combater-a-covid-19-diz-imunologista/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-04-19 20:55:50
Título: Movimento de médicos que mistura aborto com cloroquina tem ligações com 
Ministério da Saúde
Descrição: “Ainda Há Bem” espalhou dez outdoors antiaborto e em defesa de um 
suposto tratamento precoce para Covid-19 em Fortaleza
Url :https://apublica.org/2021/04/movimento-de-medicos-que-mistura-aborto-com-
cloroquina-tem-ligacoes-com-ministerio-da-saude/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-19 16:08:53
Título: Sob Bolsonaro, titulação de territórios quilombolas atinge menor nível 
da história
Descrição: Série histórica teve início em 2004, estudo aponta que apenas um 
território foi regularizado em 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/19/sob-bolsonaro-titulacao-de-
territorios-quilombolas-atinge-menor-nivel-da-historia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-19 16:06:55
Título: Rio: por vacina, rodoviários da região metropolitana anunciam 
paralisação no dia 26
Descrição: O protesto tem como objetivo demandar a inclusão da categoria no 
calendário de grupos prioritários para a vacinação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/19/rio-por-vacina-rodoviarios-da-
regiao-metropolitana-anunciam-paralisacao-no-dia-26
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-19 15:34:09
Título: O Estado brasileiro está em déficit com os povos indígenas, diz cacique 
Xukuru de PE
Descrição: Marcos Xukuru, cacique no município pernambucano de Pesqueira, elenca
lutas prioritárias dos indígenas no estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/19/o-estado-brasileiro-esta-em-
deficit-com-os-povos-indigenas-diz-caciquei-xukuru-de-pe
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-19 14:01:11
Título: Artigo | Poder Judiciário e a ocultação da violência no campo
Descrição: A memória que marca os 25 anos do Massacre de Eldorado dos Carajás 
nos remete à centralidade da luta contra violência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/19/artigo-poder-judiciario-e-a-
ocultacao-da-violencia-no-campo
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-20 01:00:38
Título: Primeira sessão da CPI da Covid será semipresencial, diz presidente do 
Senado
Descrição: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), determinou que a 
primeira reunião da CPI da Pandemia será semipresencial, com a possibilidade de 
participação dos senadores 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/primeira-sessao-da-cpi-da-covid-
sera-semipresencial-diz-presidente-do-senado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-19 19:33:21
Título: Deputada Joenia Wapichana propõe celebrar resistência dos Povos 
Indígenas
Descrição: A deputada Joenia Wapichana (Rede-RR) defendeu nesta segunda-feira 
(19), durante sessão do Congresso Nacional, a celebração do Dia da Resistência 
dos Povos Indígenas em 19 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/deputada-joenia-wapichana-propoe-
celebrar-resistencia-dos-povos-indigenas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-19 13:50:07
Título: Mercado financeiro prevê inflação de 4,92% no Brasil em 2021
Descrição: A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), neste ano, subiu de 4,85% para 4,92%. Esse foi o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/mercado-financeiro-preve-inflacao-
de-492-no-brasil-em-2021/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-19 13:31:39
Título: Índia: Nova Délhi impõe lockdown para conter avanço da covid-19
Descrição: A capital da Índia, Nova Délhi, vai impor um rígido lockdown para 
tentar conter ao avanço da covid-19, anunciaram autoridades locais nesta 
segunda-feira (19). Devido 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/india-nova-delhi-impoe-lockdown-
para-conter-avanco-da-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-19 12:41:18
Título: Lula recorda que Bolsonaro levou 373 mil brasileiros ao matadouro em 1 
ano
Descrição: À TV árabe Al Jazeera, ex-presidente Lula cobra empregos e fim da 
fome no Brasil &#8216,Voltamos a ter 19 milhões de pessoas passando fome no 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/lula-recorda-que-bolsonaro-levou-
373-mil-brasileiros-ao-matadouro-em-1-ano/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-19 12:20:31
Título: Às vésperas da Cúpula do Clima, Bolsonaro faz promessas ‘mentirosas’ aos
EUA, diz especialista
Descrição: Sputnik Brasil  O presidente Jair Bolsonaro participará da Cúpula do 
Clima, organizada pelos EUA, nos dias 22 e 23 de abril. Para o secretário-
executivo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/as-vesperas-da-cupula-do-clima-
bolsonaro-faz-promessas-mentirosas-aos-eua-diz-especialista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 01:07:21
Título: Recuo dos EUA é sinal importante: resistência da floresta é forte! – Por
Nilto Tatto
Descrição: É tempo de esperança, luta e reação. Nós não permitiremos que 
Bolsonaro destrua a Amazônia. Seguiremos na linha de frente da resistência e 
tenho certeza que outras vitórias virão!
Url :https://revistaforum.com.br/debates/recuo-dos-eua-e-sinal-importante-
resistencia-da-floresta-e-forte-por-nilto-tatto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 00:54:41
Título: Moro é “rebaixado” em escritório em que foi anunciado como “sócio-
diretor”
Descrição: Em resposta a questionamentos do TCU, a  Alvarez &#038, Marsal disse 
que o ex-juiz é apenas \consultor\ e não tem salário fixo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/moro-e-rebaixado-em-escritorio-que-
foi-anunciado-como-socio-diretor/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-19 22:47:10
Título: Servidores da Caixa iniciam mobilização contra venda da Seguridade e 
esvaziamento do banco
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Descrição: Campanha \Brasil Seguro é Caixa Pública\ começou hoje (19), 
coordenada pela Fenae e pela Contraf-CUT. Trabalhadores do banco têm sido 
pressionados a comprar ações em IPO da subsidiária.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/servidores-da-caixa-iniciam-
mobilizacao-contra-venda-da-seguridade-e-esvaziamento-do-banco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-19 22:29:00
Título: A arte salva: crônica sobre um poeta alemão – Paulo Nogueira Batista Jr
Descrição: Nunca me saiu da lembrança o dia em que conheci Heine. Eu era desde 
os 17 anos um leitor voraz de Nietzsche. Não entendia grande coisa, mas adorava 
mesmo assim.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-arte-salva-cronica-sobre-um-poeta-
alemao-paulo-nogueira-batista-jr/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-19 22:19:44
Título: Oposição critica Lira por inclusão da privatização dos Correios na pauta
da Câmara
Descrição: A casa legislativa vai votar a urgência de um projeto apresentado 
pelo governo Bolsonaro sobre serviços postais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oposicao-critica-lira-por-inclusao-da-
privatizacao-dos-correios-na-pauta-da-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-19 21:59:57
Título: Cenário econômico exige soluções urgentes
Descrição: [Retransmissão] Pauta Brasil recebe Leda Paulani e Nelson Barbosa, 
com mediação do presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante, para 
levar esse debate adiante e propor alternativas, até porque, tem fome tem 
pressa. Leda Paulani é doutora em Teoria Econômica pelo IPE-USP, professora 
titular do Departamento de Economia da FEA-USP e da Pós-graduação em Economia 
Url :https://revistaforum.com.br/videos/cenario-economico-exige-solucoes-
urgentes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-19 21:34:21
Título: Noemi Jaffe: “Atitude de Bolsonaro contribuiu para as mortes e o colapso
sanitário. Genocida!”
Descrição: Na terceira entrevista da série Judeus e Bolsonaro, a escritora e 
crítica literária Noemi Jaffe, filha de uma sobrevivente de Auschwitz, mostra 
indignação com o apoio de setores judaicos ao governo que tem na morte o seu 
referencial.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/noemi-jaffe-atitude-contribuiu-para-
as-mortes-e-o-colapso-sanitario-genocida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-19 20:16:07
Título: Vídeo: Bolsonaro compara Lula e PT a Jesus
Descrição: Em conversa com apoiadores, o presidente se embolou e virou assunto 
nas redes sociais, confira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-bolsonaro-compara-lula-e-pt-a-
jesus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-19 19:40:02
Título: Grupo feminino Vozes Bugras completa 18 anos com vários shows virtuais
Descrição: A reflexão sobre o sagrado e o feminino no legado cultural do grupo 
permeia o repertório a partir das referências das manifestações populares
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/grupo-feminino-vozes-bugras-completa-
18-anos-com-varios-shows-virtuais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-19 18:44:34

https://revistaforum.com.br/cultura/grupo-feminino-vozes-bugras-completa-18-anos-com-varios-shows-virtuais/
https://revistaforum.com.br/cultura/grupo-feminino-vozes-bugras-completa-18-anos-com-varios-shows-virtuais/
https://revistaforum.com.br/politica/video-bolsonaro-compara-lula-e-pt-a-jesus/
https://revistaforum.com.br/politica/video-bolsonaro-compara-lula-e-pt-a-jesus/
https://revistaforum.com.br/politica/noemi-jaffe-atitude-contribuiu-para-as-mortes-e-o-colapso-sanitario-genocida/
https://revistaforum.com.br/politica/noemi-jaffe-atitude-contribuiu-para-as-mortes-e-o-colapso-sanitario-genocida/
https://revistaforum.com.br/videos/cenario-economico-exige-solucoes-urgentes/
https://revistaforum.com.br/videos/cenario-economico-exige-solucoes-urgentes/
https://revistaforum.com.br/politica/oposicao-critica-lira-por-inclusao-da-privatizacao-dos-correios-na-pauta-da-camara/
https://revistaforum.com.br/politica/oposicao-critica-lira-por-inclusao-da-privatizacao-dos-correios-na-pauta-da-camara/
https://revistaforum.com.br/debates/a-arte-salva-cronica-sobre-um-poeta-alemao-paulo-nogueira-batista-jr/
https://revistaforum.com.br/debates/a-arte-salva-cronica-sobre-um-poeta-alemao-paulo-nogueira-batista-jr/
https://revistaforum.com.br/noticias/servidores-da-caixa-iniciam-mobilizacao-contra-venda-da-seguridade-e-esvaziamento-do-banco/
https://revistaforum.com.br/noticias/servidores-da-caixa-iniciam-mobilizacao-contra-venda-da-seguridade-e-esvaziamento-do-banco/


Título: Porteira filma injúria racial de morador: “Grava, macaca! Chimpanzé! 
Chipanga!”, veja o vídeo
Descrição: Ela filmou ainda uma ligação do sujeito, já em seu apartamento, no 
momento em que ele ameaça de descer com um revólver
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/porteira-filma-injuria-racial-de-
morador-grava-macaca-chimpanze-chipanga-veja-o-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-19 18:32:41
Título: CPI do Genocídio pode quebrar o sigilo de integrantes do governo 
Bolsonaro
Descrição: A comissão deve ser instalada na quinta-feira, segundo o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cpi-do-genocidio-pode-quebrar-o-
sigilo-de-integrantes-do-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-19 18:28:58
Título: Guerra Híbrida: engenharia do caos cria pseudoevento da ‘Vacina Prozac’ 
– Por Wilson Ferreira
Descrição: A exortação “Vacina Já!”, clamada tanto por figuras da direita como 
Doria Jr, quanto pela esquerda, é o resultado de uma elaborada guerra semiótica 
que inundou a opinião pública tanto com uma narrativa, quanto com um imaginário.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/guerra-hibrida-engenharia-do-caos-cria-
pseudoevento-da-vacina-prozac-por-wilson-ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-19 18:05:11
Título: As luzes da ciência e do conhecimento podem salvar o Brasil – Por João 
Maurício
Descrição: Enfrentar o legado de morte, luto e miséria do governo Bolsonaro é 
urgente e exige compromisso social e político.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/as-luzes-da-ciencia-e-do-conhecimento-
podem-salvar-o-brasil-por-joao-mauricio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-19 16:45:12
Título: Bolsonaro encontra Malafaia e pastor Fabio Sousa para tentar conter 
debandada evangélica
Descrição: Habitué do Planalto, Malafaia sempre é acionado em momentos de crise.
Já o pastor Fábio Sousa é ex-deputado federal pelo PSDB, partido que será o fiel
da balança na CPI do Genocídio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-encontra-malafaia-
e-pastor-fabio-sousa-para-tentar-conter-debandada-evangelica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-19 08:39:27
Título: ONG do general Villas Bôas recebeu R$ 60 mil do Exército e tem convênios
com o governo Bolsonaro
Descrição: Instituto General Villas Bôas, que é presidido pela esposa do 
militar, tem convênio com o Ministério da Educação para produção da \Coleção 
Pensadores do Brasil\ para reeditar livros como \Geopolítica do Poder\, do 
general Golbery do Couto Silva, um dos criadores do SNI, órgão de espionagem da 
Ditadura Militar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ong-do-general-villas-boas-recebeu-r-
60-mil-do-exercito-e-tem-convenios-com-o-governo-bolsonaro/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-20 06:00:56
Título: Manifesto pede que Câmara vote emenda garantindo acesso a fundo para 
produzir aparelhos de refrigeração menos poluentes
Descrição: BRASÍLIA - Representantes do setor de refrigeração e entidades de 
defesa do consumidor e do meio ambiente entregam na quinta-feira, Dia da Terra, 
um manifesto com mais de 1.200 assinaturas ao presidente da Câmara, Arthur Lira 
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(Progressistas-AL), para que seja colocada em votação a Emenda de Kigali. Adendo
ao Protocolo de Montreal, o texto prevê que os fabricantes nacionais de ar-
condicionado, ventiladores e geladeiras tenham acesso a cerca de US$ 100 milhões
de um fundo multilateral para produzir equipamentos mais eficientes e menos 
poluentes.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/manifesto-pede-que-camara-vote-emenda-
garantindo-acesso-fundo-para-produzir-aparelhos-de-refrigeracao-menos-poluentes-
24978945
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-20 06:30:55
Título: Presidente do partido de Flávio e Carlos Bolsonaro diz ter ficado bem 
impressionado com Boulos
Descrição: O deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, tenta se 
equilibrar com os aliados bolsonaristas após seu jantar com Guilherme Boulos na 
semana passada, conforme informaram os repórteres Gustavo Schmitt e Sérgio 
Roxo.Questionado sobre o jantar, Pereira disse que o encontro foi “tranquilo”, e
que Boulos causou uma “boa impressão”.Leia: O ‘terrivelmente evangélico’ da 
Universal Em seguida, contudo, o deputado cortou o assunto:“Não quero falar 
muito para não gerar especulações”.O Republicanos, partido ligado à Igreja 
Universal e comandado por Pereira, é o mesmo de Flávio e Carlos Bolsonaro.(Por 
Eduardo Barretto)ACESSE A HOME DA COLUNA E LEIA TODAS AS NOTAS, ENTREVISTAS E 
ANÁLISESAcompanhe nas redes sociais: Clique aqui para acessar a matéria na 
íntegra e visualizar este conteúdo.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/presidente-do-partido-de-flavio-
carlos-bolsonaro-diz-ter-ficado-bem-impressionado-com-boulos-24978955
 

Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-20 06:00:33
Título: Gêmeas bailarinas do Complexo do Alemão ganham bolsas do Bolshoi
Descrição: RIO — Do Complexo do Alemão para a Escola de Ballet Bolshoi, em 
Joinville (SC). Selecionadas para integrar o corpo de dança da renomada 
companhia russa, as gêmeas Rayssa e Rayane Nunes, de 10 anos, bailarinas do 
@projetovidancar, na comunidade onde moram, estão de malas prontas rumo à 
realização do maior sonho de suas vidas
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/gemeas-bailarinas-do-complexo-do-
alemao-ganham-bolsas-do-bolshoi-24970586
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-20 07:24:21
Título: As famílias que perderam a renda, mas não podem pedir o auxílio 
emergencial
Descrição: Em 2021, o benefício será destinado a 28 milhões de pessoas a menos 
em relação ao ano passado, só terá direito ao auxílio quem também recebeu em 
2020.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56777152
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-20 08:13:28
Título: O que diz acordo entre Bolsonaro e Congresso para evitar que Orçamento 
estoure
Descrição: Para Felipe Salto, da IFI, nova regra permite que Executivo corte 
despesas que antes não podia.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56811165
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-19 19:51:34
Título: Grávidas correm mais risco com a covid-19? O que dizem os cientistas
Descrição: Em coletiva de imprensa realizada na sexta-feira, o Ministério da 
Saúde recomendou o adiamento de gestações quando possível em razão da pandemia. 
Entenda o que a ciência já sabe sobre o assunto.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56807695
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-19 23:28:24
Título: Adotar 'tratamento precoce' foi um erro e ele se arrependeu: o relato de
secretário paranaense após morte do pai
Descrição: Em 9 de abril, o advogado Luiz Antonio Leprevost morreu após meses de
complicações de saúde. Para a família, o uso de medicamentos do \tratamento 
precoce\ e a demora na busca por atendimento médico piorou o quadro do idoso.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56809056
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-19 00:00:00
Título: Na presença de Bolsonaro e de saída, comandante do Exército diz que 
corporação é fiel à Constituição
Descrição: O comandante do Exército, general Edson Pujol, afirmou nesta segunda-
feira (19), em cerimônia ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que a corporação 
permanecerá fiel aos preceitos constitucionais e a princípios de legalidade.Leia
mais (04/19/2021 - 17h43)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/04/na-presenca-de-bolsonaro-e-de-saida-comandante-do-exercito-
diz-que-corporacao-e-fiel-a-constituicao.shtml

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-20 02:08:00
Título: Câmara pode votar nesta terça-feira duas MPs sobre renegociação de 
dívidas
Descrição: Entre os projetos em pauta está o que prorroga efeitos da Lei Aldir 
Blanc, de ajuda ao setor cultural
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/748575-camara-pode-votar-nesta-terca-
feira-duas-mps-sobre-renegociacao-de-dividas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-20 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 20 de abril
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as principais notícias desta 
terça-feira (20), marcada pela missão nordestina à Rússia pela importação da 
Sputnik V, pelo fim da era Castro em Cuba e pelo envio de navios militares do 
Reino Unido ao mar Negro.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021042017367125-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-20-de-abril/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-20 05:50:20
Título: 'Mundo quer justiça, não hegemonia': Xi critica unilateralismo e 
'dissociação' de países individuais
Descrição: Nesta terça-feira (20), o presidente da China, Xi Jinping, afirmou 
que nenhuma nação deve determinar as regras globais ou interferir em assuntos de
outros países, e apelou para a rejeição de estruturas de poder hegemônicas na 
governança global.
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Título: Empresário desacredita 'promessa de investimentos' do ministro de Minas 
e Energia do Brasil
Descrição: Com as privatizações a todo vapor no Brasil, o ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, afirmou que o setor energético terá investimentos de
R$ 3 trilhões até 2030. Para especialista ouvido pela Sputnik, o \cenário não é 
tão positivo\ como afirma o ministro.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021041917364893-empresario-desacredita-
a-promessa-de-investimentos-do-ministro-de-minas-e-energia-do-brasil/
 

https://br.sputniknews.com/brasil/2021041917364893-empresario-desacredita-a-promessa-de-investimentos-do-ministro-de-minas-e-energia-do-brasil/
https://br.sputniknews.com/brasil/2021041917364893-empresario-desacredita-a-promessa-de-investimentos-do-ministro-de-minas-e-energia-do-brasil/
https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021042017367108-mundo-quer-justica-nao-hegemonia-xi-critica-unilateralismo-e-dissociacao-de-paises-individuais/
https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021042017367108-mundo-quer-justica-nao-hegemonia-xi-critica-unilateralismo-e-dissociacao-de-paises-individuais/
https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021042017367108-mundo-quer-justica-nao-hegemonia-xi-critica-unilateralismo-e-dissociacao-de-paises-individuais/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021042017367125-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-20-de-abril/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021042017367125-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-20-de-abril/
https://www.camara.leg.br/noticias/748575-camara-pode-votar-nesta-terca-feira-duas-mps-sobre-renegociacao-de-dividas/
https://www.camara.leg.br/noticias/748575-camara-pode-votar-nesta-terca-feira-duas-mps-sobre-renegociacao-de-dividas/
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/04/na-presenca-de-bolsonaro-e-de-saida-comandante-do-exercito-diz-que-corporacao-e-fiel-a-constituicao.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/04/na-presenca-de-bolsonaro-e-de-saida-comandante-do-exercito-diz-que-corporacao-e-fiel-a-constituicao.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/04/na-presenca-de-bolsonaro-e-de-saida-comandante-do-exercito-diz-que-corporacao-e-fiel-a-constituicao.shtml
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56809056



