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Fonte: Brasil 247
Data: 2021-04-22
Título: Zanin e Valeska celebram triunfo histórico de Lula no STF: vitória do 
Direito sobre o arbítrio
Descrição: Nota da defesa do ex-presidente Lula - O plenário do Supremo Tribunal
Federal hoje (22.04) formou maioria para manter íntegro o julgamento realizado 
em 23.03.2021 pela 2ª. Turma (habeas corpus nº 164.493) que, por seu turno, 
reconheceu que o ex-juiz Sergio Moro quebrou a regra de ouro da jurisdição: agiu
de forma parcial em relação ao ex-presidente Lula.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/zanin-a-valeska-celebram-triunfo-
historico-de-lula-no-stf-vitoria-do-direito-sobre-o-arbitrio

Fonte: New York Times 
Data: 2021-04-23 09:00:29
Título: Assolado pela Covid, o Brasil enfrenta uma epidemia de fome
Descrição: Dezenas de milhões de brasileiros enfrentam fome ou insegurança 
alimentar à medida que a crise Covid-19 do país se arrasta, matando milhares de 
pessoas todos os dias.
Url :https://www.nytimes.com/2021/04/23/world/americas/covid-brazil-hunger.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-22 17:35:01
Título: Com auxílio emergencial reduzido, 61,1 milhões de brasileiros voltam 
para a pobreza
Descrição: De acordo com o Banco Mundial, vivem na pobreza aqueles que têm renda
de até R$ 469 por mês, pandemia piorou o quadro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/22/com-auxilio-emergencial-
reduzido-61-1-milhoes-de-brasileiros-voltam-para-a-pobreza 

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-04-22
Título: Não esmoreçamos, pois a libertação virá.
Descrição: 'Todos aqueles que a pátria estão vendendo terão seus nomes inscritos
no rol dos traidores', escreve Milton Rondó
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/nao-esmorecamos-pois-a-libertacao-
vira/

Fonte: MST
Data: 2021-04-22
Título: Alipio Freire, presente!
Descrição: O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) lamenta 
profundamente a morte do companheiro Alipio Freire, ocorrida hoje (22/4), em São
Paulo, aos 75 anos. Ele estava hospitalizado desde o dia 21 de março, e veio a 
falecer vítima da Covid-19.
Url : https://mst.org.br/2021/04/22/alipio-freire-presente/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-04-22 15:04:28
Título: Rob Wallace: Agronegócio “é a junção perfeita de circunstâncias” para 
surgimento de novas epidemias
Descrição: Epidemiologista evolutivo norte-americano explica as relações entre 
desmatamento, agronegócio e o aparecimento de doenças e critica governos que 
“adotaram a negligência como política” na pandemia
Url :https://apublica.org/2021/04/rob-wallace-agronegocio-e-a-juncao-perfeita-
de-circunstancias-para-surgimento-de-novas-epidemias/

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-04-22
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Título: Centrais reivindicam democracia, emprego e vacina para todos no 1° de 
Maio pela Vida.
Descrição: No dia Internacional dos Trabalhadores, a CUT e demais centrais farão
uma live especial com participação de artistas, intelectuais e lideranças 
religiosas e políticas como os ex-presidentes Lula e Dilma
Url : https://www.cut.org.br/noticias/centrais-reivindicam-democracia-emprego-e-
vacina-para-todos-no-1-de-maio-pela-vi-26db

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-22 16:56:30
Título: 1º de Maio Unitário reunirá Lula, Ciro, Marina, FHC, Boulos e outros 
contra Bolsonaro
Descrição: Centrais reivindicam democracia, emprego, vacina para todos e auxílio
emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/1o-de-maio-unitario-reunira-lula-ciro-
marina-fhc-boulos-e-outros-contra-bolsonaro/
 
Fonte: The Guardian
Data: 2021-04-23 06:00:00
Título: Ossos de crianças negras mortas em bombardeio policial usado no curso de
antropologia da Ivy League
Descrição: As instituições mantiveram os fragmentos fortemente queimados e, 
desde 2019, os utilizam para fins de ensino sem a permissão dos pais vivos do 
falecido. Os restos mortais dos bombardeios do Move em 1985 na Filadélfia servem
como 'estudo de caso' no curso apoiado por Princeton. Os ossos de crianças 
negras que morreram em 1985 depois que sua casa foi bombardeada pela polícia da 
Filadélfia em um confronto com o grupo de libertação negra que os estava criando
são sendo usado como um "estudo de caso" em um curso online de antropologia 
forense apresentado por um professor da Ivy League. Constatou-se que os restos 
físicos de uma, ou possivelmente duas, das crianças que foram mortas no 
bombardeio aéreo da organização Move em maio de 1985 foi guardado nos últimos 36
anos nas coleções antropológicas da Universidade da Pensilvânia e Princeton.
Url :https://www.theguardian.com/us-news/2021/apr/22/move-bombing-black-
children-bones-philadelphia-princeton-pennsylvania

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-22 17:46:44
Título: Acordo militar com Israel: outra agressão aos milhões de árabe-
brasileiros – Por Bruno Lima Rocha
Descrição: Para além da ignorância dos canalhas é possível reunir forças e 
derrotar, mais uma vez, esse absurdo
Url :https://revistaforum.com.br/debates/acordo-militar-com-israel-outra-
agressao-aos-milhoes-de-arabe-brasileiros-por-bruno-lima-rocha/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-22 14:15:09
Título: Rio: contrariando STF, PM faz operação com helicóptero e caveirão na 
Maré e no Alemão
Descrição: Moradores contam que não conseguiram sair para trabalhar por conta da
intensa troca de tiros entre a polícia e suspeitos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/22/rio-contrariando-stf-pm-faz-
operacao-com-helicoptero-e-caveirao-na-mare-e-no-alemao

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: PT-Brasil acusou Bolsonaro de mentir na Cúpula do Clima
Descrição: O Partido dos Trabalhadores (PT) do Brasil acusou o presidente Jair 
Bolsonaro de mentir hoje insolentemente em seu discurso na Cúpula de Líderes do 
Clima, promovida pelo presidente dos Estados Unidos Joe Biden.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444423&SEO=pt-brasil-acuso-a-
bolsonaro-de-mentir-en-cumbre-del-clima

Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-22 14:05:49
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Título: Recusa de Bolsonaro para comprar vacinas na hora certa vai matar 90 mil 
brasileiros
Descrição: Pesquisadores calcularam quantas vidas poderiam ter sido salvas se o 
governo tivesse aceitado antes as ofertas do Butantan e da Pfizer.The post 
Recusa de Bolsonaro para comprar vacinas na hora certa vai matar 90 mil 
brasileiros appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/22/recusa-de-bolsonaro-para-comprar-
vacinas-na-hora-certa-vai-matar-90-mil-brasileiros/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-22 17:45:36
Título: Bolsonaro quer Pazuello no Planalto para evitar 'explosão' da CPI da 
COVID-19, diz colunista
Descrição: Segundo informações da colunista Vera Rosa, do jornal O Estado de 
S.Paulo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, contemplará o ex-ministro da
Saúde, Eduardo Pazuello, com um novo cargo nos próximos dias.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021042217385909-bolsonaro-quer-pazuello-
no-planalto-para-evitar-explosao-da-cpi-da-covid-19-diz-colunista/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-04-22 03:00:00
Título: Trabalho das mulheres na pandemia é um fluxo contínuo de atividades que 
gera sofrimento. Entrevista especial com Sandra Gemma, Flavia de Lima e Gustavo 
Bergström
Descrição:  
A ideia de que a mulher tem uma jornada dupla, com atividade prof [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/608545-trabalho-das-mulheres-na-pandemia-e-um-
fluxo-continuo-de-atividades-que-gera-sofrimento-entrevista-especial-com-sandra-
gemma-flavia-de-lima-e-gustavo-bergstroem

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-22 15:00:43
Título: Pesquisadores e lideranças reagem às mentiras de Bolsonaro na Cúpula do 
Clima
Descrição: \O projeto de morte e destruição de Bolsonaro continua o mesmo\, 
afirmou Sonia Guajajara, coordenadora executiva da Apib
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/22/pesquisadores-e-liderancas-
reagem-as-mentiras-de-bolsonaro-na-cupula-do-clima

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-22 16:13:18
Título: STF determina que processos de Lula sejam remetidos à Justiça Federal de
Brasília
Descrição: Cinco dos 11 ministros do Supremo seguiram voto do relator Edson 
Fachin e ratificaram decisão proferida em março
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/22/stf-determina-que-processos-de-
lula-sejam-remetidos-a-justica-federal-de-brasilia

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-22 17:14:40
Título: Últimas notícias da vacina: Brasil recebeu uma de cada 10 doses 
previstas pelo Covax 
Descrição: Até o momento, 21,5% das doses previstas para serem distribuídas pelo
mundo foram entregues, para o Brasil, foram 10%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/22/ultimas-noticias-da-vacina-
brasil-recebeu-uma-de-cada-10-doses-previstas-pelo-covax
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-22 16:40:20
Título: Ex-segurança do gabinete de Covas, irmão de Witzel é preso acusado de 
ligação com PCC
Descrição: Policial militar em São Paulo, Douglas Renê Witzel foi detido em 
Jundiaí, em 2020, ele foi candidato a vereador pelo PSB
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/22/ex-assessor-de-bruno-covas-
irmao-de-witzel-e-preso-em-operacao-de-combate-ao-pcc
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-22 15:59:57
Título: Quem é a indígena que fez discurso morno na Cúpula do Clima sem citar 
Bolsonaro
Descrição: Sineia Wapichana falou sobre mudanças climáticas e evitou citar o 
presidente e Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/22/quem-e-a-indigena-que-fez-
discurso-morno-na-cupula-do-clima-sem-citar-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-22 15:45:11
Título: Joe Biden diz que EUA vai reduzir emissões de gases estufa em pelo menos
50% até 2030
Descrição: Promessa foi feita nesta quinta (22) durante a Cúpula de Líderes 
sobre o Clima, convocada pelo presidente estadunidense
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/22/joe-biden-diz-que-eua-vai-
reduzir-emissoes-de-gases-estufa-em-pelo-menos-50-ate-2030
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-22 13:33:43
Título: Homem morre soterrado enquanto trabalhava em garimpo ilegal em Mato 
Grosso
Descrição: Corpo do garimpeiro de pedras preciosas precisou ser içado pelo Corpo
de Bombeiros para deixar o local na última quarta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/22/homem-morre-soterrado-enquanto-
trabalhava-em-garimpo-ilegal-em-mato-grosso
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-22 13:15:23
Título: Morre de covid Alípio Freire, um dos fundadores da revista Sem Terra e 
Brasil de Fato
Descrição: O jornalista, escritor e artista plástico tinha 75 anos, cinco dos 
quais preso pela Ditadura Militar no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/22/morre-de-covid-alipio-freire-um-
dos-fundadores-do-jornal-sem-terra-e-brasil-de-fato
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-22 12:13:49
Título: Morre Mercedes de Meroño, vice-presidenta da Associação Mães da Praça de
Maio 
Descrição: Conhecida como Porota, a ativista veterana foi torturada quando 
criança na Espanha por agentes de Francisco Franco
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/22/morre-mercedes-de-merono-vice-
presidenta-da-associacao-maes-da-praca-de-maio
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-23 00:44:28
Título: Moro “ladrão” e Lula inocente: o que disseram os políticos sobre a 
decisão do STF
Descrição: O Blog do Esmael repercute a confirmação da suspeição do ex-juiz 
Sergio Moro, pelo STF, e o reconhecimento da inocência do ex-presidente Lula. 
Veja o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/moro-ladrao-e-lula-inocente-o-que-
disseram-os-politicos-sobre-a-decisao-do-stf/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-22 11:21:49
Título: Lula e Gleisi na Folha: ‘Brasil deve ser protagonista e não pária do 
clima global’
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Descrição: &#8216,Vacinas, testes e medicamentos contra a Covid-19 devem ser 
considerados bens da humanidade&#8217,, dizem petistas O ex-presidente Lula e a 
presidenta nacional do PT, deputada 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/lula-e-gleisi-na-folha-brasil-deve-
ser-protagonista-e-nao-paria-do-clima-global/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-23 02:30:45
Título: Após impasse, Bolsonaro sanciona Orçamento de 2021 com veto
Descrição: Presidente seguiu acordo com o Congresso e sancionou o Orçamento 
vetando R$ 19,8 bilhões em despesas e bloqueando outros outros R$ 9 bilhões
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/apos-impasse-bolsonaro-
sanciona-orcamento-de-2021-com-veto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-23 01:42:29
Título: Mourão cogita concorrer ao Senado em 2022
Descrição: O general não deve seguir em uma eventual chapa de reeleição de 
Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mourao-cogita-concorrer-ao-senado-em-
2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-23 01:26:10
Título: Em dia de vitória, Lula perde seu segurança pessoal para a Covid
Descrição: Ricardo Silva dos Santos trabalhava com Lula desde os tempos de 
presidência da República
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/em-dia-de-vitoria-lula-perde-seu-
seguranca-pessoal-para-a-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-23 00:51:19
Título: Juristas enaltecem decisão do STF, mas cobram investigação sobre Moro
Descrição: Na avaliação de Marco Aurélio de Carvalho e Kakay, o resultado deve 
ser celebrado, sem esquecer as consequências das ações do ex-juiz
Url :https://revistaforum.com.br/politica/juristas-enaltecem-decisao-do-stf-mas-
cobram-investigacao-sobre-moro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-22 23:02:58
Título: Crimes de Bolsonaro na pandemia e a CPI da Covid, com Rossana Reis, 
Padilha e Humberto Costa
Descrição: O programa Fórum Sindical desta semana recebe a cientista política 
Rossana Rocha Reis, professora de Relações Internacionais da USP, que fez parte 
do estudo sobre a “estratégia institucional de propagação do coronavírus de 
Bolsonaro. O senador Humberto Costa (PT-PE), que é membro da CPI da Covid, fala 
sobre os trabalhos na comissão. E o ex-ministro [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/crimes-de-bolsonaro-na-pandemia-e-a-cpi-
da-covid-com-rossana-reis-padilha-e-humberto-costa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-22 22:50:00
Título: “Vossa excelência perdeu”, diz Gilmar Mendes a Barroso em meio a briga 
no STF
Descrição: Os ministros ficaram em lados opostos na votação sobre a manutenção 
da decisão que reconheceu Sergio Moro como juiz suspeito
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vossa-excelencia-perdeu-diz-gilmar-
mendes-a-barroso-em-meio-a-briga-no-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-22 18:50:41
Título: Samy Dana a Marco Feliciano no Pânico: “não uso dinheiro público pra 
consertar os dentes”, veja o bate-boca aqui
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Descrição: A discussão esquentou quando Dana lembrou ao pastor que ele pediu uma
senha do cartão de crédito para um fiel
Url :https://revistaforum.com.br/midia/samy-dana-a-marco-feliciano-no-panico-
nao-uso-dinheiro-publico-pra-consertar-os-dentes-veja-o-bate-boca-aqui/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-22 18:25:00
Título: “Nós vamos ser o último país do mundo a sair da pandemia”, avalia Miguel
Nicolelis
Descrição: O neurocientista disse que a comunidade científica internacional 
achava que o Brasil poderia ser um exemplo no manejo da pandemia. “O que a gente
viu foi o oposto, porque o presidente é o maior negacionista do planeta”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/nos-vamos-ser-o-ultimo-pais-
do-mundo-a-sair-da-pandemia-avalia-miguel-nicolelis/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-22 17:06:43
Título: Salles desmente Bolsonaro sobre “duplicar” orçamento para fiscalização 
ambiental: “não é possível estabelecer”
Descrição: Em seu discurso na Cúpula do Clima, Bolsonaro disse que determinou \o
fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações
de fiscalização”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/salles-desmente-bolsonaro-sobre-
duplicar-orcamento-para-fiscalizacao-ambiental-nao-e-possivel-estabelecer/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-22 12:30:11
Título: Michelle Bolsonaro posa com caixas gigantes de cloroquina e ivermectina 
em viagem oficial
Descrição: Primeira-dama gargalhou quando viu as caixas. CPI do Genocídio vai 
investigar recomendação do governo para uso dos medicamentos, que são ineficazes
contra a Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/politica/michelle-bolsonaro-posa-com-caixas-
gigantes-de-cloroquina-e-ivermectina-em-viagem-oficial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-22 12:28:01
Título: Milton Neves diz que não conseguiu tomar segunda dose da CoronaVac: “não
tem, e não vai ter”
Descrição: A prefeitura afirma que optou por aplicar apenas a vacina de Oxford 
nesta quarta-feira (21) porque recebeu recentemente um lote de imunizantes do 
Ministério da Saúde
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/milton-neves-diz-que-nao-
conseguiu-tomar-segunda-dose-da-coronavac-nao-tem-e-nao-vai-ter/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-22 11:15:23
Título: Felipe Neto diz que “um tufo de pentelhos” é mais inteligente que Olavo 
de Carvalho
Descrição: Resposta se deu após o guru dos bolsonaristas afirmar que o youtuber 
é Prémio Nobel das pessoas incompetentes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/felipe-neto-diz-que-um-tufo-de-
pentelhos-e-mais-inteligente-que-olavo-de-carvalho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-22 01:14:00
Título: Felipe Neto cobra influenciadores que se calam diante de Bolsonaro: 
“Abre a porra da boca!”
Descrição: \Para de ter medo de perder dinheiro, perder seguidor. Seguidor é 
mais importante que a vida, que a democracia do seu pais? Dinheiro é mais 
importante que tudo?\, disparou o youtuber em live com juristas do Grupo 
Prerrogativas
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/felipe-neto-cobra-
influenciadores-que-se-calam-diante-de-bolsonaro-abre-a-porra-da-boca/
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Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-22 22:54:26
Título: 'Filhocracia’: filha de Fujimori no segundo turno no Peru é o 
bolsonarismo amanhã
Descrição: A possível eleição da filha do ditador peruano pode nos ensinar sobre
o futuro do bolsonarismo no Brasil. The post &#8216,Filhocracia’: filha de 
Fujimori no segundo turno no Peru é o bolsonarismo amanhã appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/22/peru-fujimori-bolsonaro-amanha/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-22 19:31:31
Título: Mantenha os nazistas por perto
Descrição: O bolsonarismo não respira sem eles.The post Mantenha os nazistas por
perto appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/22/bolsonaro-mantenha-os-nazistas-por-
perto/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-23 06:00:40
Título: A exceção que a OAB-DF criou para Flávio Bolsonaro
Descrição: Flávio Bolsonaro mal começou a advogar em Brasília e já fugiu à regra
na OAB.Na quarta-feira, 21, Flávio divulgou uma foto com o presidente da OAB no 
DF, Délio Lins e Silva Jr., e a nova carteira de advogado. Ambos sem máscara. Só
que, por causa da Covid, todos os novos associados, meros mortais, tomam posse 
virtualmente, e ninguém recebe o documento — mesmo que o suplementar, como tem 
que ser o de senador — das mãos do presidente da ordem local.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/a-excecao-que-oab-df-criou-para-
flavio-bolsonaro-24984558
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-23 07:31:14
Título: Cúpula do clima: Como países ricos estão falhando em suas metas 
ambientais
Descrição: Parte das nações desenvolvidas está atrasada na redução de emissão de
carbono, e repasse financeiro aos países pobres também está abaixo do prometido.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-56854692
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-23 08:25:25
Título: Covid na Índia: Com 'corpos e ambulâncias por todos os lados', a crise 
no estado mais populoso que o Brasil
Descrição: Com mais habitantes do que o Brasil, Uttar Pradesh está entre as 
regiões mais afetadas no país, mas as autoridades insistem que a situação está 
sob controle.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-56853038
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-22 18:31:08
Título: CPI da Covid vai responder quantas vidas teriam sido salvas se Bolsonaro
'tivesse acertado a mão', diz Renan Calheiros
Descrição: Em entrevista à BBC News Brasil, provável relator da CPI da Covid diz
que o governo federal deveria aproveitar para convencer as pessoas de que não 
errou. 'Se não conseguir, paciência, vai ampliar o desgaste na população', 
afirma.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56848662
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-23 09:01:52
Título: Como Jorge Amado e Dorival Caymmi marcaram uma geração na URSS
Descrição: 'Alegria de viver' dos baianos nas histórias de Amado e as melodias 
de canções de Caymmi deixaram marcas profundas na geração de Vladimir Putin, 
tema é desvendado em podcast 'Que História!'.
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Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-56292270
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-22 16:03:15
Título: As vítimas esquecidas da covid-19: cem milhões de pobres a mais
Descrição: Pandemia causa empobrecimento das famílias mais vulneráveis. Pela 
primeira vez na história moderna, pobreza extrema cresceu e afetará 100 milhões 
de pessoas a mais
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-04-22/as-vitimas-esquecidas-da-
covid-19-cem-milhoes-de-pobres-a-mais.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-22 00:00:00
Título: Lula é um homem de centro e sofre preconceito de empresários, diz ex-
ministro
Descrição: Um dos principais aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
no mundo empresarial, o ex-ministro Walfrido dos Mares Guia, 78, diz que o 
petista sofre preconceito junto ao PIB, mesmo tendo feito um governo bastante 
favorável ao setor produtivo.Leia mais (04/22/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/04/lula-e-um-homem-de-centro-e-sofre-preconceito-de-empresarios-
diz-ex-ministro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-22 00:00:00
Título: Distante da chapa de Bolsonaro em 2022, Mourão admite disputar vaga no 
Senado
Descrição: O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) admitiu nesta quinta-feira 
(22) a possibilidade de deixar o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) antes do fim do mandato para disputar uma cadeira no Senado 
Federal.Leia mais (04/22/2021 - 18h31)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/04/distante-da-chapa-de-bolsonaro-em-2022-mourao-admite-
disputar-vaga-no-senado.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-23 00:13:00
Título: Congresso tem iluminação azul em campanha de conscientização sobre o 
autismo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/748862-congresso-tem-iluminacao-azul-em-
campanha-de-conscientizacao-sobre-o-autismo/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-23 06:00:03
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 23 de abril
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
sexta-feira (23), marcada pela sanção do orçamento brasileiro, pelo ataque de 
Bolsonaro ao Instituto Butantan e pelas promessas da Cúpula do Clima.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021042317388040-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-23-de-abril/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-23 00:46:35
Título: Rússia oferece aos EUA chance de restaurar diálogo sobre a prevenção de 
ameaças cibernéticas
Descrição: A Rússia ofereceu aos Estados Unidos a oportunidade de restaurar 
canais especializados de diálogo na prevenção de ameaças cibernéticas, disse o 
Ministério das Relações Exteriores da Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2021042317387063-russia-oferece-aos-eua-
chance-de-restaurar-dialogo-sobre-a-prevencao-de-ameacas-ciberneticas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Data: 2021-04-22 23:32:34
Título: Joe Biden quer taxar grandes fortunas nos Estados Unidos em até 43%
Descrição: Segundo informações da imprensa norte-americana, o presidente dos 
EUA, Joe Biden, divulgará uma proposta na próxima semana com aumento de impostos
para financiar os gastos sociais durante a pandemia.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021042217386874-joe-biden-quer-taxar-
grandes-fortunas-nos-estados-unidos-em-ate-43/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-22 12:54:09
Título: China anuncia que começará a reduzir consumo de carvão entre 2026 e 2030
Descrição: A China começará a reduzir seu consumo de carvão no período entre 
2026 e 2030 como parte de seus esforços para reduzir as emissões de gases do 
efeito estufa, conforme anunciou o presidente Xi Jinping durante a Cúpula do 
Clima nesta quinta-feira (22).
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021042217384686-china-anuncia-que-
comecara-a-reduzir-consumo-de-carvao-entre-2026-e-2030/
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