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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 22:53:22
Título: Todos os dias, mais de 200 crianças e adolescentes são torturados ou 
agredidos no Brasil, diz levantamento
Descrição: Casos recentes como o do menino Henry ou o das crianças que foram 
submetidas a tortura em um ritual de radicais religiosos se repetem de forma 
chocante no país, segundo dados extraídos pela Sociedade Brasileira de Pediatria
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/todos-os-dias-mais-de-200-criancas-e-
adolescentes-sao-torturados-ou-agredidos-no-brasil-diz-levantamento/

Fonte: Daily Maverick – Africa do Sul
Título: Revelado: a principal testemunha de acusação de Assange faz parte do 
grupo acadêmico que soma milhões de libras das armadas do Reino Unido e dos 
Estados Unidos.
Descrição: Uma das principais testemunhas médicas da promotoria dos EUA na 
audiência de Julian Assange, que afirmou que o risco de suicídio de Assange é 
"administrável" se extraditado para os EUA, trabalha para um instituto acadêmico
financiado pelo Ministério da Defesa do Reino Unido e ligado Departamento de 
Defesa dos EUA.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-10-02-revealed-key-assange-
prosecution-witness-is-part-of-academic-cluster-which-has-received-millions-of-
pounds-from-uk-and-us-militaries/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-04-21
Título: Covid-19 mata mais os pobres no Brasil
Descrição: Sem emprego, sem pequenos comércios, sem home office, os pobres ficam
mais expostos ao contágio e morrem mais por Covid.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/covid-19-mata-mais-os-pobres-no-brasil

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-04-21
Título: Por ordem de Bolsonaro, Exército destravou recursos públicos para 
produzir cloroquina
Descrição: O Exército viabilizou recursos públicos para a ampliação da produção 
de cloroquina dois dias depois de o presidente Jair Bolsonaro determinar ao 
então ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, o aumento da 
fabricação da droga.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/por-ordem-de-bolsonaro-exercito-
destravou-recursos-publicos-para-produzir-cloroquina

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-04-20 17:00:06
Título: Farmácias venderam mais de 52 milhões de comprimidos do “kit covid” na 
pandemia
Descrição: Hidroxicloroquina, propagandeada por Bolsonaro, teve mais de 1,3 
milhão de caixas vendidas no país
Url :https://apublica.org/2021/04/farmacias-venderam-mais-de-52-milhoes-de-
comprimidos-do-kit-covid-na-pandemia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Coquetel de drogas contra Covid-19 aprovado no Brasil
Descrição:A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil aprovou 
hoje a liberação para uso emergencial de dois medicamentos experimentais anti-
Covid-19 da farmacêutica suíça Roche, desenvolvidos em parceria com a norte-
americana Regeneron.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=443848&SEO=aprueban-en-
brasil-coctel-de-farmacos-contra-la-covid-19
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Fonte: Deutsche Welle: DW.com - Português para África
Título: Vale chega a acordo com Mitsui para saída de Moçambique
Descrição: Acordo prevê transferência de interesses da empresa japonesa para a 
Vale., e empresa brasileira venderá todo o projeto de extração de carvão a uma 
nova entidade. Em 10 anos, a Vale obteve lucro no país em 2017 e 2018.
Url :https://www.dw.com/pt-002/vale-chega-a-acordo-com-mitsui-para-saída-de-
moçambique/a-57266306?maca=por-rss-br-africa-6151-rdf

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-04-20 03:00:00
Título: Fome volta ao Brasil e quase dois terços da população urbana sofrem de 
insegurança alimentar. Entrevista especial com Renata Motta
Descrição:  
Há oito anos a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
- FAO (na sigla em inglês) declarou que o Brasil, pela primeira vez na série 
histórica, http://www.ihu.unisinos.br/608506-fome-volta-ao-brasil-e-quase-dois-
tercos-da-populacao-urbana-sofrem-de-inseguranca-alimentar-entrevista-especial-
com-renata-motta

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 17:38:04
Título: MST doa 67 toneladas de alimentos no Paraná
Descrição: Atos marcam a lembrança e luta pelos 25 anos do Massacre de Eldorado 
dos Carajás, quando 21 integrantes do MST foram assassinados no Pará
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/mst-doa-67-toneladas-de-alimentos-
no-parana/

Fonte: The Washington 
Data: 2021-04-20 17:41:23
Título: DiCaprio e Fonda pedem aos EUA que não assinem acordo climático com o 
Brasil
Descrição: Dezenas de celebridades, incluindo os atores Leonardo DiCaprio, Jane 
Fonda e Joaquin Phoenix, na terça-feira pediram ao presidente dos EUA, Joe 
Biden, que se abstenha de assinar qualquer acordo ambiental com seu homólogo 
brasileiro, Jair Bolsonaro. A carta aberta assinada pelos artistas chega poucos 
dias após a adesão de Bolsonaro
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/apr/20/dicaprio-fonda-urge-us-
not-to-sign-climate-deal-wi/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 19:38:32
Título: UFRJ revoga o título “honoris causa” de Jarbas Passarinho, o ministro 
que assinou o AI-5
Descrição: O AI-5 foi um dos atos mais repressivos do regime militar, resultando
na cassação de mandatos políticos e suspensão de garantias constitucionais
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/ufrj-revoga-o-titulo-honoris-causa-de-
jarbas-passarinho-o-ministro-que-assinou-o-ai-5/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-20 20:08:14
Título: Senador apresenta petição pedindo ao STF o afastamento de Salles do Meio
Ambiente
Descrição: Ministro teria atrapalhado o desenrolar de operação que apreendeu 
cerca de 200 mil metros cúbicos de madeira ilegal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/20/senador-apresenta-peticao-
pedindo-ao-stf-o-afastamento-de-salles-do-meio-ambiente
 
Fonte:MST
Data: 2021-04-21
Título: Assentadas e Assentados do MST realizam Assembleia Nacional para 
discutir enfrentamento à Covid-19
Descriçao:  A defesa da vida de todo o povo brasileiro e a importância do 
isolamento produtivo nos territórios de assentamentos e acampamentos de Reforma 
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Agrária no país foram temas centrais, nesta terça-feira (20/4), na Assembleia 
Nacional Virtual das Assentadas e Assentados para discutir e deliberar sobre a 
“Parada Pela Vida”.
Url : https://mst.org.br/2021/04/20/assentadas-e-assentados-do-mst-realizam-
assembleia-nacional-para-discutir-enfrentamento-a-covid-19/

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-04-21
Título: 18 motivos para os brasileiros serem contra a privatização dos Correios
Descrição: Governo Bolsonaro tenta apressar projeto que prevê a venda da empresa
que presta serviços em todas as regiões do país, dá lucro, recebe prêmios 
mundiais e é patrimônio do povo. #DigaNãoÀVendaDosCorreios .
Url : https://www.cut.org.br/noticias/18-motivos-para-os-brasileiros-serem-
contra-a-privatizacao-dos-correios-fc74

Fonte:MST
Data: 2021-04-21
Título: Quer saber mais sobre Paulo Freire? Conheça o Curso de Realidade 
Brasileira (CRB)
Descrição: Mais de 2 mil pessoas se inscreveram para o CRB Paulo Freire, que 
começa nesta quinta-feira (22/4) e se estende até o mês de agosto. Com o 
objetivo trabalhar a educação popular de Paulo Freire na perspectiva do Curso de
Realidade Brasileira (CRB), que busca a formação de base explorando leitura e 
interpretação de conteúdo, o “CRB Paulo Freire, um Educador do Povo!” será mais 
um instrumento de análise crítica que transborde o conhecimento pensado, 
caminhando na construção de alternativas e ações de superação dos problemas 
sociais.
Url : https://mst.org.br/2021/04/20/quer-saber-mais-sobre-paulo-freire-conheca-
o-curso-de-realidade-brasileira-crb/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-21 00:54:21
Título: Educação como prática de liberdade numa cidade mais livre, justa e 
igualitária – Por Monica Benicio
Descrição: Acreditamos no papel fundamental da Educação na luta por uma 
sociedade igualitária. E que passa por uma escola que enfrente toda e qualquer 
forma de violência, preconceito e discriminação
Url :https://revistaforum.com.br/rede/educacao-como-pratica-de-liberdade-numa-
cidade-mais-livre-justa-e-igualitaria-por-monica-benicio/

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-04-21
Título: 18 motivos para os brasileiros serem contra a privatização dos Correios
Descrição: Governo Bolsonaro tenta apressar projeto que prevê a venda da empresa
que presta serviços em todas as regiões do país, dá lucro, recebe prêmios 
mundiais e é patrimônio do povo. #DigaNãoÀVendaDosCorreios .
Url : https://www.cut.org.br/noticias/18-motivos-para-os-brasileiros-serem-
contra-a-privatizacao-dos-correios-fc74

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-20 18:20:00
Título: Sob protestos, Câmara aprova urgência para privatização dos Correios 
Descrição: PL foi apresentado por Bolsonaro em fevereiro e converte a estatal em
sociedade de economia mista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/20/sob-protestos-camara-aprova-
urgencia-para-privatizacao-dos-correios

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Taxar livros é imoral e anticonstitucional\
Descrição: Historiadora da USP critica projeto de Paulo Guedes para impor 
tributo sobre livros e afirma que taxação vai na contramão de anos de campanhas 
de incentivo à leitura.
Url :https://www.dw.com/pt-br/taxar-livros-é-imoral-e-anticonstitucional/a-
57252043?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-20 00:00:00
Título: Filha de Queiroz denunciada no caso da 'rachadinha' é nomeada ao Governo
do Rio e exonerada após 2 dias
Descrição: Solto por decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça), o policial 
militar aposentado Fabrício Queiroz teve uma de suas filhas nomeada por dois 
dias na Secretaria da Casa Civil do Governo do Rio de Janeiro.Leia mais 
(04/20/2021 - 18h22)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/04/filha-de-queiroz-denunciada-no-caso-da-rachadinha-e-nomeada-
ao-governo-do-rio-e-exonerada-apos-2-dias.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-20 20:39:21
Título: Câmara aprova urgência para alterar Lei de Segurança, e entidades exigem
participação
Descrição: Com a aprovação do regime, projeto de lei deixa de passar pelas 
comissões do Congresso, que garantem maior debate
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/20/camara-aprova-urgencia-para-
alterar-lei-de-seguranca-e-entidades-exigem-participacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-20 18:16:55
Título: Júri popular condena policial branco Dereck Chauvin por assassinato de 
George Floyd
Descrição: Júri foi formado por seis brancos, quatro negros e duas pessoas 
multirraciais, juiz publicará a decisão em até 8 semanas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/20/juri-popular-condena-policial-
branco-dereck-chauvin-por-assassinato-de-george-floyd
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-20 16:26:16
Título: O que está em jogo para Bolsonaro com o início dos trabalhos da CPI da 
Covid?
Descrição: Desgaste político da investigação sobre gestão da pandemia pode 
resultar até em abertura de processo de impeachment
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/20/o-que-esta-em-jogo-para-
bolsonaro-com-o-inicio-dos-trabalhos-da-cpi-da-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-20 13:25:37
Título: Nomeação da Capes representa \retrocesso histórico para ciência\, dizem 
associações
Descrição: Cláudia Queda de Toledo apresentou uma dissertação de mestrado com 
indícios de plágio da Wikipedia e outros trabalhos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/20/nomeacao-da-capes-representa-
retrocesso-historico-para-ciencia-dizem-associacoes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-20 12:51:07
Título: Para comemorar ano de inclusão, entidades LGBTI fazem campanha de doação
de sangue
Descrição: A ação \Todos Podem Doar\ será realizada em maio e tem o objetivo de 
aumentar os bancos de sangue em Pernambuco
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/20/para-comemorar-um-ano-de-
inclusao-entidades-lgbti-fazem-campanha-de-doacao-de-sangue
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-21 02:27:02
Título: Por 276 votos a 164, Câmara aprova reabertura de escolas em meio do 
avanço da pandemia
Descrição: Com sessão semipresencial, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça
(20/4), por 276 votos a 164, o texto-base do Projeto de Lei 5595/20, que proíbe 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/por-276-votos-a-164-camara-aprova-
reabertura-de-escolas-em-meio-do-avanco-da-pandemia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-21 01:52:37
Título: Bolsonaro aos 40 empresários da Fiesp: ‘não temos medo da CPI’
Descrição: Bolsonaro desafia CPI da Covid: &#8216,Não temos medo&#8217, A 
despeito das mais de 378 mil mortos e da comissão de investigação no Senado, o 
presidente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/bolsonaro-aos-40-empresarios-da-
fiesp-nao-temos-medo-da-cpi/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-20 21:35:13
Título: Câmara tenta obrigar aulas presenciais na pandemia enquanto faz sessões 
virtuais [ao vivo]
Descrição: Pimenta nos olhos dos outros é refresco, segundo o governo do 
presidente Jair Bolsonaro, cuja base apresentou na Câmara dos Deputados projeto 
para a volta 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/camara-tenta-obrigar-aulas-
presenciais-na-pandemia-enquanto-faz-sessoes-virtuais-ao-vivo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-20 18:33:27
Título: Doria e Bolsonaro fizeram mal a SP: expectativa de vida da população 
caiu pela primeira vez desde 1940
Descrição: O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), fizeram e ainda fazem muito mal para a população de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/doria-e-bolsonaro-fizeram-mal-a-sp-
expectativa-de-vida-da-populacao-caiu-pela-primeira-vez-desde-1940/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-20 11:45:21
Título: Tiradentes se revira no túmulo por causa do medíocre governo de 
Bolsonaro
Descrição: Eu dei o meu pescoço por esse daí?, perguntar-nos-ia o herói da 
independência Nesta quarta-feira, dia 21 de abril, vamos celebrar mais uma vez o
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/tiradentes-se-revira-no-tumulo-por-
causa-do-mediocre-governo-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-21 02:07:42
Título: “Titanic afundando”: Bolsonaro ora com evangélicos ao som de violino e 
diz que vai indicar André Mendonça para o STF
Descrição: Nenhum dos participantes do encontro que contou, inclusive, com 
apresentação musical, usava máscara de proteção
Url :https://revistaforum.com.br/politica/titanic-afundando-bolsonaro-ora-com-
evangelicos-ao-som-de-violino-e-diz-que-vai-indicar-andre-mendonca-para-o-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 23:59:27
Título: Alexandre de Moraes anula decisão de Bretas que fez Temer e Moreira 
Franco virarem réus
Descrição: Em mais uma derrota da Lava Jato, o ministro do STF considerou que 
Marcelo Bretas não era competente para analisar a denúncia oferecida pelo MPF 
contra os políticos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alexandre-de-moraes-anula-decisao-de-
bretas-que-fez-temer-e-moreira-franco-virarem-reus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 23:46:59
Título: Vacinação lenta atrasa recuperação da economia, aponta relatório do 
Senado
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Descrição: “Quanto mais tempo o governo demorar a promover a vacinação ampla da 
população contra a covid-19, tanto maior será o impacto econômico\, afirma a 
Instituição Fiscal Independente
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/vacinacao-lenta-atrasa-
recuperacao-da-economia-aponta-relatorio-do-senado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 23:37:12
Título: Oposição convoca todos os signatários de pedidos de impeachment para 
unir peças e organizar atos contra Bolsonaro
Descrição: Plenária Nacional do Impeachment, que reunirá proponentes dos mais de
100 pedidos contra Bolsonaro já protocolados na Câmara, será realizada na 
próxima sexta-feira (23)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oposicao-convoca-todos-os-signatarios-
de-pedidos-de-impeachment-para-unir-pecas-e-organizar-atos-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 22:55:57
Título: Por Covid, EUA recomendam que viajantes não venham ao Brasil
Descrição: Departamento de Estado aponta alto risco de infecção pelo novo 
coronavírus no país
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/por-covid-eua-recomendam-
que-viajantes-nao-venham-ao-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 22:09:23
Título: STJ rejeita, de novo, recurso para reabrir investigação contra Haddad 
por improbidade administrativa
Descrição: Ministério Público de São Paulo tentou, sem sucesso, recurso para 
reabrir ação contra o ex-prefeito petista baseado em uma delação premiada do 
empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC
Url :https://revistaforum.com.br/politica/stj-rejeita-de-novo-recurso-para-
reabrir-investigacao-contra-haddad-por-improbidade-administrativa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 22:04:23
Título: “Bolsonaro tenta enganar trouxa na Cúpula do Clima”, diz Paulo Sérgio 
Pinheiro, da Comissão Arns
Descrição: A comissão enviou uma carta às autoridades presentes na reunião para 
alertas sobre os desmandos do governo brasileiro no meio ambiente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-tenta-enganar-trouxa-na-
cupula-do-clima-diz-paulo-sergio-pinheiro-da-comissao-arns/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 20:33:56
Título: Onda de violência nos EUA provoca novo tiroteio e morte de uma pessoa em
Nova Iorque
Descrição: Mais duas pessoas ficaram feridas em um supermercado da rede Stop 
&#038, Shop, na região de West Hempstead, suspeito segue foragido
Url :https://revistaforum.com.br/global/onda-de-violencia-nos-eua-provoca-novo-
tiroteio-e-morte-de-uma-pessoa-em-nova-iorque/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 20:16:37
Título: “Tribo do iPhone”: Salles debocha de indígenas um dia após data que 
marca resistência dos povos
Descrição: Ministro, principal alvo dos protestos no Dia da Resistência Indígena
por conta da devastação ambiental no país, recorreu à velha narrativa do \
indígena de celular\ para deslegitimar a causa
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/tribo-do-iphone-salles-debocha-de-
indigenas-um-dia-apos-data-que-marca-resistencia-dos-povos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 19:15:34
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Título: Apoiador de Bolsonaro, Collor admite que Lula foi injustiçado na Lava 
Jato: “Moro foi um crápula”
Descrição: Em entrevista, o senador ainda afirmou que, em um embate entre Lula e
Bolsonaro na eleição de 2022, a \terceira via vai ser moída\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apoiador-de-bolsonaro-collor-admite-
que-lula-foi-injusticado-na-lava-jato-moro-foi-um-crapula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 19:10:10
Título: Deputados do PSOL entram com ação para anular exoneração do 
superintendente da PF no Amazonas
Descrição: Vivi Reis, David Miranda, Fernanda Melchionna e Sâmia Bomfim afirmam 
que troca de comando tem objetivo de enfraquecer a fiscalização na região
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/meio-ambiente/deputados-do-psol-entram-
com-acao-para-anular-exoneracao-do-superintendente-da-pf-no-amazonas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 18:40:53
Título: “Tem melodia no ar, Estácio de Sá é emoção!” Viva a cultura brasileira 
(apesar do “ladrãozinho”)!
Descrição: Na coluna de hoje, Tuta do Uirapuru relembra o desfile da Estácio de 
Sá em 2013, fazendo um paralelo com o desmonte da cultura no país.
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/tem-melodia-no-ar-estacio-de-sa-e-
emocao-viva-a-cultura-brasileira-apesar-do-ladraozinho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 18:27:53
Título: Bolsonaro foi reembolsado pela Câmara em R$ 435 mil por gastos de saúde 
nove meses após facada
Descrição: A Câmara se nega a informar o período em que foi feita a despesa do 
presidente, disse, somente, que é relativa ao período que ele era deputado 
federal
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-foi-reembolsado-pela-camara-
em-r-435-mil-por-gastos-de-saude-nove-meses-apos-facada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 17:53:18
Título: Gilmar Mendes suspende ações da Lava Jato contra Arthur Lira
Descrição: Em liminar, o ministro do STF entendeu que a Corte já arquivou as 
denúncias apresentadas contra o presidente da Câmara
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gilmar-mendes-suspende-acoes-da-lava-
jato-contra-arthur-lira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 16:56:42
Título: Reforma levou Brasil à lista de violadores de leis trabalhistas da OIT, 
diz Antonio Neto
Descrição: A lista da OIT deve incluir o Brasil por desrespeitar a Convenção 98,
que trata do tema \negociação coletiva e representação sindical\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/inclusao-do-brasil-na-lista-de-
violadores-de-leis-trabalhistas-da-oit-e-consequencia-da-reforma-trabalhista-
diz-antonio-neto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 15:32:20
Título: Mulher transexual servidora das Forças Armadas obtém direito de se 
aposentar como subtenente
Descrição: STJ negou recurso da União para reformar decisão, pois, entendeu que 
a militar foi posta na reserva após a realização de cirurgia de mudança de sexo,
o que configurou transfobia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/mulher-transexual-servidora-das-
forcas-armadas-obtem-direito-de-se-aposentar-como-subtenente/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-04-20 15:09:31
Título: Bailarina denuncia racismo no Domingão do Faustão: “Se era o Martinho da
Vila, escolhiam negras”
Descrição: Carol Tozaki contou à coluna de Leo Dias que havia preconceito na 
hora de escolher quem iria dançar no programa
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bailarina-denuncia-racismo-no-domingao-
do-faustao-se-era-o-martinho-da-vila-escolhiam-negras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-20 12:15:54
Título: TCU diz que governo Bolsonaro não reservou dinheiro para combate à 
pandemia em 2021
Descrição: Até março, governo não tinha feito qualquer repasse para auxiliar 
estados e municípios no combate ao vírus. Relatório será analisado na CPI do 
Genocídio
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/tcu-diz-que-governo-
bolsonaro-nao-reservou-dinheiro-para-combate-a-pandemia-em-2021/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-20 13:49:04
Título: As mortes por erro de profissionais de saúde nas UTIs: reflexo da falta 
de controle da pandemia
Descrição: Com o vírus à solta, a necessária flexibilização de contratos tem 
como efeito colateral o aumento de procedimentos malsucedidos.The post As mortes
por erro de profissionais de saúde nas UTIs: reflexo da falta de controle da 
pandemia appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/20/mortes-uti-colapso-covid-medicos-
pandemia/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-21 06:00:36
Título: Salles foge de perguntas sobre animais mortos em centro de tratamento do
Ibama
Descrição: O ministro Ricardo Salles fugiu de questionamentos sobre o número de 
animais mortos no último ano no Centro de Triagem de Animais Silvestres do Rio 
de Janeiro (Cetas-RJ), órgão subordinado ao Ibama.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/salles-foge-de-perguntas-sobre-
animais-mortos-em-centro-de-tratamento-do-ibama-24980436
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-21 06:00:00
Título: Campanha contra a fome rifa tela com imagem da pintora Frida Kahlo
Descrição: RIO — Eu ajudo como dá. E você? Pensando nas dificuldades que a 
população mais carente estava enfrentando na pandemia, a dentista Simone Levy 
resolveu criar uma campanha de combate à fome: pouco mais de um ano depois, mais
de 11 mil refeições foram distribuídas, assim como cobertores, máscaras, água, 
kits de higiene, fraldas, brinquedos e cestas de alimentos.Nesta nova fase da 
campanha “Eu ajudo como dá”, será rifada uma tela com um retrado da mexicana 
Frida Kahlo pintado pelo artista plástico Cláudio Medina.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/campanha-contra-fome-rifa-tela-com-
imagem-da-pintora-frida-kahlo-2-24978566
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-21 07:34:36
Título: Por que política ambiental de Bolsonaro afasta ajuda financeira 
internacional?
Descrição: Brasil pedirá dinheiro para preservação em Cúpula do Clima, mas 
países ricos querem queda do desmatamento antes de abrir a carteira.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56825520
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-20 22:43:25
Título: Miguel Nicolelis: “É difícil entrar em contato com notícias da covid-19,
mas é preciso partilhar essa dor”

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56825520
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/campanha-contra-fome-rifa-tela-com-imagem-da-pintora-frida-kahlo-2-24978566
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/campanha-contra-fome-rifa-tela-com-imagem-da-pintora-frida-kahlo-2-24978566
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/salles-foge-de-perguntas-sobre-animais-mortos-em-centro-de-tratamento-do-ibama-24980436
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/salles-foge-de-perguntas-sobre-animais-mortos-em-centro-de-tratamento-do-ibama-24980436
https://theintercept.com/2021/04/20/mortes-uti-colapso-covid-medicos-pandemia/
https://theintercept.com/2021/04/20/mortes-uti-colapso-covid-medicos-pandemia/
https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/tcu-diz-que-governo-bolsonaro-nao-reservou-dinheiro-para-combate-a-pandemia-em-2021/
https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/tcu-diz-que-governo-bolsonaro-nao-reservou-dinheiro-para-combate-a-pandemia-em-2021/
https://revistaforum.com.br/brasil/bailarina-denuncia-racismo-no-domingao-do-faustao-se-era-o-martinho-da-vila-escolhiam-negras/
https://revistaforum.com.br/brasil/bailarina-denuncia-racismo-no-domingao-do-faustao-se-era-o-martinho-da-vila-escolhiam-negras/


Descrição: No quarto episódio do podcast ‘Diário do front’, neurocientista 
comenta que a pandemia continua a machucar famílias enquanto boa parte do Brasil
não quer aceitar o estrago promovido pela doença. Mas, diz, é preciso olhar para
essa tragédia e reconhecer-se nela para nos entendermos como sociedade
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-20/miguel-nicolelis-e-dificil-
entrar-em-contato-com-noticias-da-covid-19-mas-e-preciso-partilhar-essa-dor.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-20 13:50:38
Título: Heróis negros esquecidos pela História do Brasil
Descrição: Enciclopédia reúne biografias de 550 intelectuais, ativistas, líderes
religiosos, músicos, esportistas, políticos, cientistas, amas de leite... que 
foram escravos ou descendentes
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-20/herois-negros-esquecidos-pela-
historia-do-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-21 00:53:18
Título: Tostão: “Superliga vai contra o espírito do futebol ao se assumir apenas
como negócio. Uma vergonha”
Descrição: Ex-jogador da seleção brasileira, Tostão considera que novo torneio é
“um absurdo” e deixa futebol mais elitizado. Na Inglaterra, torcedores protestam
e seis clubes oficializam desistência, dinamitando iniciativa
Url :https://brasil.elpais.com/esportes/2021-04-20/tostao-superliga-vai-contra-
o-espirito-do-futebol-aos-se-assumir-apenas-como-negocio-uma-vergonha.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-20 00:00:00
Título: Servidores farão assembleia para discutir dossiês da Secretaria da 
Cultura de Bolsonaro
Descrição: O Fórum da Cultura, que reúne associações de servidores da Cultura, e
a Confederação Nacional dos Servidores Federais vão fazer uma assembleia geral 
na quinta-feira (22) para debater dossiês criados por radicais bolsonaristas e 
olavistas da Secretaria da Cultura do governo federal a respeito dos 
funcionários.Leia mais (04/20/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/04/servidores-farao-assembleia-para-discutir-dossies-
da-secretaria-da-cultura-de-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-20 00:00:00
Título: Bolsonaro sofre nova derrota na Justiça em tentativa de aumentar limite 
de compra de munição
Descrição: O governo Jair Bolsonaro sofreu nova derrota em sua pauta pró-armas. 
A desembargadora Monica Nobre, do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região), rejeitou recurso da União que pedia suspensão de sentença que anulou 
portaria que autorizava aumento no limite de compra de munição para quem tem 
arma de fogo registrada.Leia mais (04/20/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/04/bolsonaro-sofre-nova-derrota-na-justica-em-
tentativa-de-aumentar-limite-de-compra-de-municao.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-21 03:40:00
Título: Câmara aprova projeto que prorroga efeitos da Lei Aldir Blanc
Descrição: Serão ampliados prazos de uso de recursos para ajuda ao setor 
cultural em razão da pandemia
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/749278-camara-aprova-projeto-que-
prorroga-efeitos-da-lei-aldir-blanc/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-21 06:00:00
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Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 21 de abril 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as principais notícias desta 
quarta-feira (21), marcada pelo voto na Câmara pela volta às aulas presenciais, 
pela condenação de Chauvin pela morte de George Floyd e relatos sobre escassez 
de vacinas na China.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021042117373840-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-21-de-abril-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-20 19:32:00
Título: FHC: 'Não há razão para o impeachment de Bolsonaro'
Descrição: O ex-presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso (PSDB) disse em 
entrevista à Sputnik que não acredita que existam motivos suficientes para o 
impeachment contra o presidente brasileiro Jair Bolsonaro (sem partido).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021042017371699-fhc-nao-ha-razao-para-o-
impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-20 16:43:18
Título: 'Brasil já se tornou zona vermelha devido à pandemia e é uma ameaça 
global', diz pesquisador
Descrição: Com o avanço global da vacinação contra a COVID-19, alguns países se 
destacam pelo sucesso de suas campanhas de imunização, enquanto outros se tornam
zonas de risco, as chamadas \zonas vermelhas\.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021042017370487-brasil-ja-se-tornou-
zona-vermelha-devido-a-pandemia-e-e-uma-ameaca-global-diz-pesquisador/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-20 01:13:40
Título: Morre ex-vice-presidente dos EUA, Walter Mondale, aos 93 anos
Descrição: O ex-vice-presidente dos Estados Unidos durante o governo de Jimmy 
Carter, Walter Mondale, faleceu aos 93 anos nesta segunda-feira (19). Ele foi o 
candidato democrata nas eleições presidenciais de 1984 nos Estados Unidos, mas 
perdeu para Ronald Reagan.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021042017366313-morre-ex-vice-
presidente-dos-eua-walter-mondale-aos-93-anos/
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