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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-21 20:27:27
Título: Covid-19: Brasil registra 3.472 mortes em 24h e soma mais de 381 mil 
vidas perdidas
Descrição: O total, até o momento, é de 14.122.795 pessoas que já foram 
diagnosticadas com a doença, taxa de letalidade é de 2,7%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/21/covid-19-brasil-registra-3-472-
mortes-em-24h-e-soma-mais-de-381-mil-vidas-perdidas

Fonte: MST
Data: 2021-04-21
Título: Memória aos mártires: MST planta árvores em cerca de 50 pontos do país
Descrição: Nesta quarta-feira (21), em todas as regiões do país trabalhadores e 
trabalhadoras do MST realizam de plantio de mudas de árvores em homenagem aos 
mártires de Eldorado do Carajás e denunciam os massacres que tem assassinado 
trabalhadores do campo, ativistas dos direitos humanos e trabalhadores urbanos. 
Foram realizadas cerca de 50 ações, em 15 estados mais o Distrito Federal, em 
áreas de assentamentos, acampamentos, centros de formação, centros de produção, 
bosques e áreas urbanas.
Url : https://mst.org.br/2021/04/21/mst-realiza-acoes-em-memoria-aos-martires-
em-mais-de-40-pontos-do-pais/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-21 11:00:34
Título: Syngenta sabia dos riscos de agrotóxico que matou 100 mil pessoas, mas 
preferiu lucrar
Descrição: Ex-cientista da Syngenta diz que seus avisos sobre o paraquate não 
foram adiante por uma 'conspiração dentro da empresa para manter isso em 
segredo'.The post Syngenta sabia dos riscos de agrotóxico que matou 100 mil 
pessoas, mas preferiu lucrar appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/21/syngenta-agrotoxico-mortal-paraquate/ 

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-21 20:39:09
Título: Ao comprar soja dos EUA, China 'arrefece' guerra comercial e dá resposta
ao Brasil, diz analista
Descrição: As importações de soja brasileira pela China caíram 85% em março na 
comparação com o mesmo período no ano passado, segundo dados da Administração 
Geral de Alfândegas desta terça-feira (20).
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2021042117379378-ao-comprar-soja-dos-
eua-china-arrefece-guerra-comercial-e-da-resposta-ao-brasil-diz-analista/

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-04-21
Título: Bancos lucram R$ 79 bi, demitem 13 mil e fecham 1.400 agências durante a
pandemia.
Descrição: Os cinco principais bancos brasileiros tiveram queda média de 25,2% 
em 2020, o ano da pandemia, em relação ao anterior, mas ainda assim conseguiram 
lucro de R$ 79,3 bilhões. Ao mesmo tempo, fecharam agências (quase 1.400, com 
destaque para o Bradesco) e eliminaram perto de 13 mil postos de trabalho. Isso 
“em um ano de crise sanitária, econômica e social”, observa o Dieese, que 
divulgou levantamento sobre o setor.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/bancos-lucam-r-79-bi-demitem-13-mil-e-
fecham-1-400-agencias-durante-a-pandemia-aa40

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-21 23:57:54
Título: Gigante do cimento vende fábricas no Brasil, empresa é a segunda do ramo
a deixar o país em 1 ano
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Descrição: A suíça LafargeHolcim, que emprega 1400 funcionários no país, vai 
encerrar operações
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/gigante-do-cimento-vende-fabricas-no-
brasil-empresa-e-a-segunda-do-ramo-a-deixar-o-pais-em-1-ano/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-21 19:59:10
Título: PF abre inquérito contra Guilherme Boulos por “ameaça” por causa de um 
tweet
Descrição: Polícia Federal enquadra Guilherme Boulos na Lei de Segurança 
Nacional por crítica ao governo. Nos EUA, policial que matou homem negro é 
condenado. E no Brasil, quando? Com Cynara Menezes e Lucas Rocha. 
Url :https://revistaforum.com.br/videos/pf-abre-inquerito-contra-guilherme-
boulos-por-ameaca-por-causa-de-um-tweet/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-21 13:58:43
Título: TCU diz que governo atrasou compra de testes para covid, e CPI vai 
investigar o caso
Descrição: Órgão de contas aponta falta de estratégias na distribuição de exames
e dá prazo para implementação de um plano nacional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/21/tcu-diz-que-governo-atrasou-
compra-de-testes-para-covid-e-cpi-vai-investigar-o-caso

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-04-21 15:00:00
Título: Em Cachoeira do Piriá, o garimpo ocupa até as casas, mas só semeia 
pobreza, doença e mortes
Descrição: Trabalhadores do garimpo urbano cavam poços de até 100 metros de 
profundidade  nos quintais, impregnados de mercúrio, e transportam dinamite em 
bicicletas
Url :https://apublica.org/2021/04/em-cachoeira-do-piria-o-garimpo-ocupa-ate-as-
casas-mas-so-semeia-pobreza-doenca-e-mortes/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-21 14:34:27
Título: Mineradores ilegais do Pará são alvo de operação da PF por ameaça a 
torres de energia
Descrição: Extração irregular de minério estava comprometendo fornecimento de 
energia e poderia prejudicar vida da população
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/21/mineradores-ilegais-do-para-sao-
alvo-de-operacao-da-pf-por-ameaca-a-torres-de-energia

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-21 22:07:21
Título: Com Bolsonaro e Paulo Guedes, fome volta a atingir milhões de 
brasileiros
Descrição: [Retransmissão] Pandemia, mortes, crise econômica e social, 
desemprego, desamparo e fome. O programa Pauta Brasil irá debater um tema 
urgente: a fome de milhões de brasileiros e brasileiras no país pandêmico e 
faminto em que se transformou o Brasil com Bolsonaro e Paulo Guedes. Com 
mediação de Tereza Campello, o Pauta Brasil receberá Francisco Menezes [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/com-bolsonaro-e-paulo-guedes-fome-volta-
a-atingir-milhoes-de-brasileiros/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-21 18:41:53
Título: Campanha “Tem gente com fome” distribui alimentos em Belo Horizonte (MG)
Descrição: Ação é puxada pela Coalizão Negra por Direitos e outras entidades, 
mais de 222 mil famílias serão atendidas pelo país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/21/campanha-tem-gente-com-fome-
distribui-alimentos-em-belo-horizonte-mg
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Data: 2021-04-21 12:32:12
Título: Cinco caminhões de alimentos para quem tem fome: MST doa 67 toneladas no
Paraná
Descrição: Ação faz parte da jornada de lutas do movimento no mês de abril, que 
lembra o Massacre de Eldorado do Carajás (PA)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/21/cinco-caminhoes-de-alimentos-
para-quem-tem-fome-mst-doa-67-toneladas-no-parana

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-04-21
Título: Delegado afastado reforça: Salles atuou de forma explícita a favor de 
madeireiros.
Descrição: Afastado da Superintendência da Polícia Federal no Amazonas um dia 
depois de enviar uma notícia-crime contra Ricardo Salles, o delegado Alexandre 
Saraiva reforçou nesta quarta-feira 21 que o ministro do Meio Ambiente atuou em 
defesa de madeireiros.
Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/delegado-afastado-reforca-
salles-atuou-de-forma-explicita-a-favor-de-madeireiros/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-21 22:52:16
Título: Bolsonaro exclui Mourão da Cúpula do Clima
Descrição: Segundo a colunista Malu Gaspar, o vice não sabe nem mesmo qual será 
o discurso do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-exclui-mourao-da-cupula-do-
clima/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Cúpula do Clima começa com Brasil no banco dos réus
Descrição: Brasil poderá passar por uma situação constrangedora na Cúpula do 
Clima de Biden: um retrocesso para um país que já foi líder internacional em 
negociações ambientais.
Url :https://www.dw.com/pt-br/cúpula-do-clima-começa-com-brasil-no-banco-dos-
réus/a-57276733?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-21 19:17:28
Título: Agência financeira global diz que Bolsonaro coloca democracia brasileira
em risco
Descrição: De acordo com a Bloomberg, o maior país da América do Sul precisa de 
uma alternativa digna de confiança ao populismo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/21/agencia-financeira-global-diz-
que-bolsonaro-coloca-democracia-brasileira-em-risco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-21 17:59:44
Título: Artigo | Wall Street quer reinventar o futebol
Descrição: O fracasso da Superliga foi apenas o episódio mais recente da guerra 
para acabar com as raízes dos clubes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/21/artigo-wall-street-quer-
reinventar-o-futebol

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-21 14:03:37
Título: Cuba terá tudo pronto para vacinação massiva com fórmulas próprias no 
próximo sábado
Descrição: Fórmulas: Abdala e Soberana 02 serão usadas para iniciar imunização 
contra covid-19 com 1,7 milhão de cubanos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/21/cuba-iniciara-vacinacao-massiva-
com-formulas-proprias-no-proximo-sabado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-21 13:42:50
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Título: MP da Venezuela solicita extradição de Leopoldo López, foragido após 
ação armada
Descrição: Braço direito de Juan Guaidó fugiu da prisão domiciliar e do país em 
2020, com ajuda de autoridades internacionais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/21/mp-da-venezuela-solitica-
extradicao-de-leopoldo-lopez-foragido-apos-acao-armada
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-21 13:11:03
Título: Justiça solta auditora presa após denunciar contrato de empresa de juiz 
com o estado
Descrição: Funcionária estava presa desde o dia 14 porque colocou em suas redes 
sociais informações sobre o magistrado investigado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/21/justica-solta-auditora-presa-
apos-denunciar-contrato-de-empresa-de-juiz-com-o-estado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-21 10:26:59
Título: Programa Mundial de Alimentos da ONU irá fornecer merenda escolar à 
Venezuela 
Descrição: Acordo entre organismo multilateral e governo venezuelano proverá 
alimento para 1,5 milhão de crianças em dois anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/21/programa-mundial-de-alimentos-
da-onu-ira-fornecer-merenda-escolar-a-venezuela
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-21 10:24:42
Título: República Dominicana: feministas exigem despenalização do aborto em novo
código penal
Descrição: Câmara de Deputados começou a debater a reforma da legislação vigente
desde o século XIX
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/21/republica-dominicana-feministas-
exigem-despenalizacao-do-aborto-em-novo-codigo-penal
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-21 21:56:01
Título: URGENTE: Oposição vai unificar 120 pedidos de impeachment de Bolsonaro
Descrição: Azedou o arroz doce do presidente Jair Bolsonaro. A presidenta 
nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), disse nesta quarta-feira (21/4) 
que os partidos de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/urgente-oposicao-vai-unificar-120-
pedidos-de-impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-21 19:30:21
Título: Sergio Moro suspeito senta no ‘banco dos réus’ no Supremo Tribunal 
Federal
Descrição: O ex-juiz Sergio Moro sentará nesta quinta-feira (22/4) no 
&#8216,banco dos réus, no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele vai a julgamento 
no plenário em um 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/sergio-moro-suspeito-senta-no-
banco-dos-reus-no-supremo-tribunal-federal/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-21 11:42:04
Título: Câmara aprova urgência para projeto de privatização dos Correios
Descrição: A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (20), por 280 votos 
a 165, o regime de urgência para o Projeto de Lei 591/21 que permite 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/camara-aprova-urgencia-para-
projeto-de-privatizacao-dos-correios/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-21 21:41:04
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Título: Ministro da Saúde se irrita com cobertura do atraso na vacinação: “Não 
fica com essa coisa de ficar contando doses”
Descrição: \Vamos deixar de ver só problema\, disse Queiroga em coletiva de 
imprensa, onde foi anunciado mais um atraso no cronograma de imunização contra a
Covid
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/ministro-da-saude-se-irrita-
com-cobertura-do-atraso-na-vacinacao-nao-fica-com-essa-coisa-de-ficar-contando-
doses-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-21 20:57:45
Título: Anitta tira Salles do sério e ministro passa a desafiá-la com perguntas 
de geografia
Descrição: Pressionado às vésperas da Cúpula do Clima, ministro do Meio Ambiente
não aguentou críticas e partiu para o bate-boca nas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/anitta-tira-salles-do-serio-
e-ministro-passa-a-desafia-la-com-perguntas-de-geografia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-21 20:18:07
Título: Após intimação da PF, Boulos diz que Bolsonaro “adora ditadura” e manda 
recado: “Vamos tirar você da presidência”
Descrição: Alvo de inquérito da PF por conta de um tuíte contra Bolsonaro, o 
líder do MTST disse que o presidente está \desesperado como um bicho acuado\ por
conta da CPI da Covid e possibilidade de impeachment
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-intimacao-da-pf-boulos-diz-que-
bolsonaro-adora-ditadura-e-manda-recado-vamos-tirar-voce-da-presidencia/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-21 11:00:34
Título: Syngenta sabia dos riscos de agrotóxico que matou 100 mil pessoas, mas 
preferiu lucrar
Descrição: Ex-cientista da Syngenta diz que seus avisos sobre o paraquate não 
foram adiante por uma 'conspiração dentro da empresa para manter isso em 
segredo'.The post Syngenta sabia dos riscos de agrotóxico que matou 100 mil 
pessoas, mas preferiu lucrar appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/21/syngenta-agrotoxico-mortal-paraquate/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-22 06:00:46
Título: Ex-assessor do 300 do Brasil acusa Sara Giromini de traição: ‘Se eu não 
falasse, seria preso’
Descrição: Ex-assessor do 300 do Brasil, grupo bolsonarista alvo do STF no 
inquérito dos atos antidemocráticos, Felipe Rodrigues acusou a extremista Sara 
Giromini de traição em suas negociações para delatar e teme também ser preso.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ex-assessor-do-300-do-brasil-acusa-
sara-giromini-de-traicao-se-eu-nao-falasse-seria-preso-24980869

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-22 07:47:37
Título: CPI da covid: “Muito mal explicado por que não compramos 70 milhões de 
doses da Pfizer”, diz Omar Aziz
Descrição: Em entrevista à BBC News Brasil, o senador que deve presidir a CPI da
Covid diz que é 'a favor da ciência' e que não toma suposto tratamento precoce. 
´O que os especialistas me dizem é que não tem nada que previna covid´, disse.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56831945
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-22 08:46:42
Título: Auxílio emergencial: Com benefício reduzido em 2021, Brasil terá 61 
milhões na pobreza
Descrição: Pesquisa inédita mostra ainda que 19,3 milhões de brasileiros viverão
na extrema pobreza, com auxílio reduzido. Aumento da miséria é sinal de 
insuficiência da nova ajuda emergencial, dizem pesquisadoras.
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Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56843399
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-21 18:44:52
Título: Basta de projetos desumanizadores contra as pessoas LGBTI+
Descrição: De autoria da deputada Marta Costa (PSD) e com emenda da deputada 
Janaína Paschoal (PSL), proposta que fala em “práticas danosas” e “influência 
inadequada” tem grande chance de ser aprovada
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-04-21/a-diversidade-e-a-regra.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-21 00:00:00
Título: Renan Calheiros e Twitter devem discutir proteção de CPI contra robôs e 
perfis falsos
Descrição: O senador Renan Calheiros (MDB-AL), que será o relator da CPI da 
Covid, deve se reunir na próxima semana com representantes do Twitter para 
discutir formas de proteger a comissão de ataques de robôs ou de perfis falsos 
que espalham fake news na rede.Leia mais (04/21/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/04/renan-calheiros-e-twitter-devem-discutir-
protecao-de-cpi-contra-robos-e-perfis-falsos.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-22 06:00:02
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 22 de abril
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quinta-feira (22), marcada pela pandemia descontrolada no Brasil, pela Cúpula do
Clima, pela tensão entre EUA e Rússia e pelo sumiço de submarino indonésio.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021042217381509-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-22-de-abril/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-21 16:05:12
Título: Polícia brasileira recaptura um dos maiores traficantes de armas do 
mundo em Niterói (VÍDEO)
Descrição: A Polinter deteve na manhã de hoje (21), em Niterói (RJ), João Filipe
Barbieri, que é considerado um dos maiores traficantes de armas do mundo. O 
criminoso havia deixado a prisão em novembro com um alvará de soltura falso.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021042117378505-policia-brasileira-
recaptura-um-dos-maiores-traficantes-de-armas-do-mundo-em-niteroi-video/
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