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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-23 22:19:46
Título: Pesquisa aponta que 78% dos mortos por policiais em 2020 eram negros ou 
pardos
Descrição: O levantamento indica, também, que os estados brasileiros não sabem 
ou não querem informar a raça de mais de 1/3 das vítimas fatais das polícias 
militar e civil no ano passado
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/pesquisa-aponta-que-78-dos-mortos-por-
policiais-em-2020-eram-negros-ou-pardos/

Fonte: Montedo
Data: 2021-04-23
Título: RJ: milícia usou munição do Exército em assassinato na Baixada 
Fluminense
Descrição: A milícia usou munição do Exército para executar um desafeto na 
Baixada Fluminense. Cápsulas encontradas no local do homicídio, cometido no 
final do ano passado, em Duque de Caxias, fazem parte de lote adquirido pelo 
Exército, segundo a Polícia Civil.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/04/23/rj-milicia-usou-municao-do-exercito-
em-assassinato-na-baixada-fluminense/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-23 18:32:30
Título: New York Times destaca omissão de Bolsonaro por fome no Brasil durante a
pandemia
Descrição: Tentativa de proteger a economia falhou e lançou brasileiros à 
miséria e à insegurança alimentar, diz jornal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/23/new-york-times-destaca-omissao-
de-bolsonaro-por-fome-no-brasil-durante-a-pandemia

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-23 23:12:10
Título: Notícias ao vivo da Covid: Brasil ultrapassa 14 milhões de casos na 
pandemia
Descrição: Brasil registra 2.914 mortes e 69.105 casos em 24h Total de óbitos no
país chega a 386 mil O Brasil chegou a 386.416 mortes em 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/noticias-ao-vivo-da-covid-brasil-
ultrapassa-14-milhoes-de-casos-na-pandemia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-23 09:31:30
Título: Se humanidade não sair melhor da pandemia, faremos uma autodestruição, 
diz papa
Descrição: Religioso fez breve discurso durante encontro de chefes de nações que
atenderam convite de Joe Biden, dos Estados Unidos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/23/se-humanidade-nao-sair-melhor-
da-pandemia-faremos-uma-autodestruicao-diz-papa

Fonte: MST
Data: 2021-04-23
Título: Carta aos governantes do mundo por ocasião da Cúpula dos Líderes pelo 
Clima
Descrição: O caminho para preservar a vida, das pessoas e do planeta, prezados 
senhores e senhoras, está claramente no sentido de mobilizar a toda sociedade, 
suas organizações, movimentos populares, cientistas, entidades ambientalistas.
Url : https://mst.org.br/2021/04/23/carta-aos-governantes-do-mundo-por-ocasiao-
da-cupula-dos-lideres-pelo-clima/
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Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Bolsonaro quebra promessa a líderes internacionais e corta verba para 
meio ambiente
Descrição: Um dia depois de prometer duplicar recursos para a fiscalização 
ambiental durante a Cúpula dos Líderes sobre o Clima, presidente deixa de 
incluir no Orçamento de 2021 R$ 240 milhões para o Ministério do Meio Ambiente.
Url :https://www.dw.com/pt-br/bolsonaro-quebra-promessa-a-líderes-
internacionais-e-corta-verba-para-meio-ambiente/a-57320164?maca=bra-rss-br-all-
1030-rdf

Fonte: Le Monde.fr.
Título: “Jair Bolsonaro é produto da longa história da extrema direita 
brasileira”
Descrição: O presidente brasileiro encarna um movimento complexo, herdeiro do 
anticomunismo, da violência da ditadura militar, da intolerância religiosa dos 
evangélicos, mas também do populismo antiglobalista, analisa o historiador 
Odilon Caldeira Neto em entrevista ao "The World".
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/23/bolsonaro-est-le-
produit-de-la-longue-histoire-de-l-extreme-droite-bresilienne_6077806_3210.html

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-23 09:42:42
Título: Pazuello ganha novo cargo no governo Bolsonaro
Descrição: O general Eduardo Pazuello ganhou um novo cargo no governo Bolsonaro 
nesta sexta-feira (23): o ex-ministro da Saúde agora faz parte do quadro de 
funcionários da Secretaria-Geral do Exército.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021042317389546-pazuello-ganha-novo-
cargo-no-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Governo confirma cancelamento do Censo em 2021
Descrição: IBGE e sindicato de servidores alertam que redução das verbas pode 
prejudicar políticas públicas e empurrar censo para 2023. Dados são fundamentais
para nortear transferências de recursos da União.
Url :https://www.dw.com/pt-br/governo-confirma-cancelamento-do-censo-em-2021/a-
57319018?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-23 23:14:39
Título: Bancários vão à CVM contra privatização da Caixa Seguridade, Estado de 
greve é aprovado
Descrição: Denúncia feita junto à Comissão de Valores Mobiliários revela que 
duas instruções da CVM foram violadas. Com a medida, trabalhadores do banco 
público esperam que processo de privatização da subsidiária seja cancelado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bancarios-vao-cvm-contra-privatizacao-
da-caixa-seguridade-estado-de-greve-aprovado/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-23 16:58:35
Título: Suspeição de Moro fortalece democracia e sistema de Justiça, analisam 
juristas
Descrição: Maioria dos ministros do STF ratificou decisão da 2ª Turma sobre 
parcialidade de ex-juiz no processo contra Lula
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/23/suspeicao-de-moro-fortalece-
democracia-e-sistema-de-justica-analisam-juristas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-23 18:59:37
Título: Artigo | Dia do Livro: nós que amamos a revolução, resistiremos e 
venceremos
Descrição: Carlos Bellé, coordenador político da Editora Expressão Popular, 
analisa o que a data significa aos brasileiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/23/artigo-dia-do-livro-nos-que-
amamos-a-revolucao-resistiremos-e-venceremos
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Fonte: Brasil 247
Data: 2021-04-24
Título: Morre, de covid, Levy Fidelix, do Aerotrem e dono do partido de Mourão
Descrição: José Levy Fidelix da Cruz, mais conhecido apenas como Levy Fidelix, 
morreu na noite desta sexta (23). Aos 69 anos, o político estava internado desde
março em um hospital particular de São Paulo. Com complicações de uma infecção 
respiratória, o quadro de saúde do fundador do PRTB piorou nos últimos dias e a 
sua morte foi constatada por volta das 20h.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/morre-de-covid-levy-fidelix-do-aerotrem-
e-dono-do-partido-de-mourao

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-23 16:27:33
Título: Presidente da Bolívia revoga decreto de antecessora que liberava uso de 
transgênicos 
Descrição: Norma que autorizava o cultivo de espécies alteradas havia sido 
aprovada em 2020, durante governo de Jeanine Áñez
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/23/presidente-da-bolivia-revoga-
decreto-de-antecessor-que-liberava-uso-de-transgenicos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-23 14:31:48
Título: Bolsonaro pode indicar ao STF ministro que pediu investigação de juiz do
caso Queiroz
Descrição: Preferido de Flávio Bolsonaro, o evangélico Humberto Martins e seu 
filho foram citados na Lava Jato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/23/bolsonaro-pode-indicar-ao-stf-
ministro-que-pediu-investigacao-de-juiz-do-caso-queiroz
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-23 11:15:45
Título: Corte Interamericana questiona Brasil por descumprir sentença do caso 
Ximenes Lopes
Descrição: Estado foi obrigado a implementar programa de formação e capacitação 
para profissionais de saúde mental
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/23/corte-interamericana-questiona-
brasil-por-descumprir-sentenca-do-caso-ximenes-lopes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-23 10:30:58
Título: Últimas notícias da vacina: pelo menos 16 mil pessoas receberam doses 
trocadas 
Descrição: Cerca de 14 mil tomaram a primeira dose da AstraZeneca e a segunda da
CoronaVac, outros 1.735 fizeram o contrário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/23/ultimas-noticias-da-vacina-pelo-
menos-16-mil-pessoas-receberam-doses-trocadas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-23 09:59:08
Título: Lula é o único que ganharia de Bolsonaro nas projeções de 2º turno, 
indica pesquisa
Descrição: De acordo com pesquisa Exame/Ideia, atual presidente tem desaprovação
de 54%, a maior de seu governo até agora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/23/lula-e-o-unico-que-ganharia-de-
bolsonaro-nas-projecoes-de-2-turno-indica-pesquisa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-23 09:23:49
Título: Para ampliar acesso a vacinas contra covid, oposição pede à OMC 
suspensão de patentes
Descrição: Campo tenta \contrapor posições\ do governo e lembra papel histórico 
brasileiro de \liderança global em saúde pública\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/23/para-ampliar-acesso-a-vacinas-
contra-covid-oposicao-pede-a-omc-suspensao-de-patentes
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-23 09:10:11
Título: Brasil tinha capacidade para enfrentar a pandemia, mas Bolsonaro 
atrapalhou
Descrição: Livro analisa reação de diversas nações à pandemia e conclui que 
governo brasileiro minou as chances de resposta do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/23/brasil-tinha-capacidade-par-
enfrentar-a-pandemia-mas-bolsonaro-atrapalhou
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-23 08:50:45
Título: Para ampliar pressão, oposição busca unir signatários dos 115 pedidos de
impeachment
Descrição: Tentativa de frente ampla pró-deposição é conduzida por nove partidos
e tem primeira reunião nesta sexta (23)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/23/para-ampliar-pressao-oposicao-
busca-unir-signatarios-dos-115-pedidos-de-impeachment
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-23 07:00:05
Título: Covid: Índia bate recorde de 314,8 mil infectados em 24h e registra 
cremação em massa
Descrição: Número de contaminados no país representa 35% dos infectados em todo 
o mundo, doença escancara problemas estruturais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/23/covid-india-bate-recorde-de-314-
8-mil-infectados-em-24h-e-registra-cremacao-em-massa
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-24 00:26:41
Título: Gleisi Hoffmann: A dimensão histórica da vitória judicial de Lula
Descrição: “Lula foi perseguido porque sua trajetória e seu governo deram 
sentido concreto à palavra democracia”, escreve a presidenta do PT Gleisi 
Hoffmann Por Gleisi Hoffmann* 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/gleisi-hoffmann-a-dimensao-
historica-da-vitoria-judicial-de-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-23 20:10:06
Título: Procon-SP quer informações do Facebook sobre política de privacidade
Descrição: Após ter se reunido ontem (22) com representantes do Facebook, o 
Procon-SP decidiu notificar a empresa e pedir mais informações sobre as mudanças
na política 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/procon-sp-quer-informacoes-do-
facebook-sobre-politica-de-privacidade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-24 02:00:38
Título: Bolsonaro deslegitima vacina para, mais uma vez, defender cloroquina: 
“Tomei 5 da tarde. 10 da manhã eu estava bom”
Descrição: Em entrevista a Sikêra Jr, presidente voltou a defender remédio sem 
eficácia comprovada contra a Covid e criou conspirações sobre a vacinação: \
Mercado bilionário\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-deslegitima-vacina-para-mais-
uma-vez-defender-cloroquina-tomei-5-da-tarde-10-da-manha-eu-estava-bom/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-24 01:07:00
Título: Guedes limita recursos para Saúde e afeta negociação de vacinas e kit 
intubação
Descrição: O Ministério da Economia decidiu fornecer apenas 17,5% do solicitado 
após questionar possível \arrefecimento\ da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/guedes-limita-recursos-para-saude-e-
afeta-negociacao-de-vacinas-e-kit-intubacao/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-24 00:18:58
Título: Bolsonaro aciona STF para protelar liberação da vacina Sputnik ao 
Maranhão,  às vésperas do prazo dado à Anvisa
Descrição: Liminar do STF determina que, se Anvisa não decidir sobre o uso 
emergencial do imunizante até o dia 28, governo maranhense está automaticamente 
autorizado a utilizá-lo, Bolsonaro, no entanto, entrou com recurso contra a 
decisão
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-aciona-stf-para-protelar-
liberacao-da-vacina-sputnik-ao-maranhao-as-vesperas-do-prazo-dado-a-anvisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-23 23:49:58
Título: Renan Calheiros obtém acesso às mensagens entre Moro e procuradores da 
Lava Jato
Descrição: O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, autorizou apenas o material 
que tenha referências ao senador, um dos políticos mencionados em acordos de 
delação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/renan-calheiros-obtem-acesso-as-
mensagens-entre-moro-e-procuradores-da-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-23 23:37:18
Título: Flávio Dino vai acionar a Justiça para manter Censo 2021
Descrição: O governador criticou o cancelamento da pesquisa populacional e disse
que a \destruição chega a níveis inacreditáveis”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-dino-vai-acionar-a-justica-
para-manter-censo-2021/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-23 23:07:52
Título: VÍDEO: PM tenta acabar com ato contra Bolsonaro em Manaus e 
manifestantes denunciam agressão
Descrição: Professora que estava em ato crítico a Bolsonaro durante passagem do 
presidente na capital amazonense registrou boletim de ocorrência após ser 
empurrada por policial, bolsonaristas se manifestaram sem maiores problemas
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/video-pm-tenta-acabar-com-ato-
contra-bolsonaro-em-manaus-e-manifestantes-denunciam-agressao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-23 22:21:57
Título: Bolsonaro praticamente zera recursos do Minha Casa Minha Vida e obras 
devem ser paralisadas
Descrição: 200 mil unidades habitacionais e 250 mil empregos podem ser 
impactados com a medida
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-praticamente-zera-recursos-
do-minha-casa-minha-vida-e-obras-devem-ser-paralisadas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-23 21:17:24
Título: O Dia do Livro e o papel da leitura – Por Carlos Bellé
Descrição: Ao caracterizar o livro como uma commodity qualquer, nega-se sua 
materialização física e simbólica que condensa a criatividade, a afetividade, o 
desenvolvimento integral do ser humano.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/o-dia-do-livro-e-o-papel-da-leitura-
por-carlos-belle/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-23 20:39:53
Título: Bolsonaro corta recursos do Meio Ambiente um dia depois de Cúpula do 
Clima
Descrição: No evento, o presidente prometeu dobrar investimentos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-corta-recursos-do-meio-
ambiente-um-dia-depois-de-cupula-do-clima/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-23 20:22:30
Título: O castelo de Moro ruiu e Lula voltou – Por Emidio de Souza
Descrição: A suspeição do ex-juiz serve de recado para aqueles que o apoiaram: o
ordenamento jurídico não deve ser usado para manipulações políticas
Url :https://revistaforum.com.br/debates/o-castelo-de-moro-ruiu-lula-voltou-por-
emidio-de-souza/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-23 19:58:30
Título: CPI do Genocídio precisa ir a fundo nos crimes cometidos por Bolsonaro, 
avalia Juliano Medeiros
Descrição: “Para ser uma CPI digna desse nome, tem de ser pra valer e criar as 
condições para o impeachment. Só assim ela terá cumprido sua missão”, diz o 
presidente nacional do PSOL
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/cpi-do-genocidio-precisa-ir-
a-fundo-nos-crimes-cometidos-por-bolsonaro-avalia-juliano-medeiros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-23 19:39:36
Título: Lei Aldir Blanc prorrogada: vitória da Cultura e do povo brasileiro – 
Por Alexandre Padilha
Descrição: Apesar de Bolsonaro, a Cultura e os artistas resistem. E nós, da 
oposição ao governo, lutaremos pelo direito à liberdade de expressão, da difusão
de pensamentos e das alegrias que só o setor cultural proporciona para ao 
cidadão
Url :https://revistaforum.com.br/rede/lei-aldir-blanc-prorrogada-vitoria-da-
cultura-do-povo-brasileiro-por-alexandre-padilha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-23 19:23:10
Título: Os bancos Implantaram um Backdoor na LGPD? – Por Deivi Kuhn
Descrição: Dispositivo na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) libera o sistema
financeiro para coletar, copiar e processar, ou seja, devassar nossa vida, sem 
necessitar de qualquer consentimento
Url :https://revistaforum.com.br/debates/os-bancos-implantaram-um-backdoor-na-
lgpd-por-deivi-kuhn/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-23 18:35:38
Título: Coletivo Atlântico Negro participará do “Africanidades: Um Ensino 
Antirracista”
Descrição: Grupo de historiadores, que se define como um aquilombamento de 
jovens negros intelectuais, produzirá podcasts para formação de professores em 
História e Cultura afro-brasileiras. O evento, de 10 a 19 de maio, terá 
transmissão da Fórum
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/coletivo-atlantico-negro-participara-
do-africanidades-um-ensino-antirracista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-23 15:36:34
Título: “Lula é o único capaz de reconstruir o Brasil”, diz Zé de Abreu
Descrição: Para o ator, a direita errou com a Lava Jato em todos os aspectos. 
Ele diz ainda que, se a pandemia fosse conduzida por um tucano, como Alckmin, a 
situação seria diferente. \Eles não são trogloditas, eles usam talheres\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-e-o-unico-capaz-de-reconstruir-o-
brasil-diz-ze-de-abreu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-23 14:32:18
Título: Lula derrota Moro e rejeição a Bolsonaro dispara e vai a 54% de ruim e 
péssimo
Descrição: NA
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Url :https://revistaforum.com.br/videos/lula-derrota-moro-e-rejeicao-a-
bolsonaro-dispara-e-vai-a-54-de-ruim-e-pessimo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-23 09:17:57
Título: Moro suspeito confirma golpe contra Dilma e eleição fraudada de 
Bolsonaro
Descrição: Moro pariu Bolsonaro e, assim como o presidente, será julgado pela 
História
Url :https://revistaforum.com.br/videos/moro-suspeito-confirma-golpe-contra-
dilma-e-eleicao-fraudada-de-bolsonaro/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-04-23 03:00:00
Título: A ruptura antropológica e o colapso econômico global. Oportunidades para
recodificar as vidas. Entrevista especial com Franco Berardi
Descrição:  
A devastação ambiental, social e econômica que nos conduziu à pandemia global 
que viv [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/608604-a-ruptura-antropologica-e-o-colapso-
economico-global-oportunidades-para-recodificar-as-vidas-entrevista-especial-
com-franco-berardi
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-23 19:44:48
Título: Sequelas da covid-19 prejudicarão saúde do brasileiro por uma década, 
diz especialista em UTIs
Descrição: Milhares de pacientes com sequelas da covid-19, demanda reprimida de 
cirurgias eletivas que foram canceladas na pandemia, impacto negativo no 
tratamento de doenças como câncer e vacinação lenta em meio a novas ondas de 
infecção. A BBC News Brasil detalha quatro desafios importantes de saúde pública
para o país nos próximos meses e anos, além da falta de verbas.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56777406

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-23 22:21:39
Título: Orçamento sancionado por Bolsonaro mantém risco de 'shutdown' do governo
Descrição: ‘Governo escolheu operar no fio da navalha’, diz diretor da 
Instituição Fiscal do Senado.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56853777
 
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!'.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-56292270
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-23 19:55:35
Título: Biden encerra sua cúpula do clima com a promessa de criar milhões de 
empregos verdes
Descrição: Pedro Sánchez afirma que até 2022 a Espanha terá deixado de ter 85% 
da geração a carvão e defende o diálogo com empresas e sindicatos na transição 
ecológica
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-04-23/biden-encerra-sua-
cupula-do-clima-com-a-promessa-de-criar-milhoes-de-empregos-verdes.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-23 20:50:13
Título: Cúpula do Clima  revelou que o Brasil encolheu
Descrição: Bolsonaro descobriu que, sob seu Governo, não foi apenas a floresta 
que diminuiu. A sociedade encolheu, a expectativa de vida caiu, a economia 
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contraiu, a comida no prato foi reduzida, o emprego desapareceu e as 
possibilidades de cruzar as fronteiras foram limitadas
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-04-23/cupula-do-clima-revelou-um-
pais-que-encolheu.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-23 19:19:52
Título: Entre a Amazon e a pressão por mais tributo, como é difícil a vida das 
livrarias de rua no Brasil
Descrição: Emparedadas entre as práticas agressivas de gigantes como a 
multinacional americana e as ameaças tributárias de Paulo Guedes, o setor 
editorial e livreiro resiste apesar da pandemia
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-04-23/entre-a-amazon-e-a-pressao-
por-mais-tributo-como-e-dificil-a-vida-das-livrarias-de-rua-no-brasil.html

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-23 23:40:00
Título: Comissão de Cultura promove debate sobre a Lei Rouanet
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/750321-comissao-de-cultura-promove-
debate-sobre-a-lei-rouanet/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-23 22:39:00
Título: Comissão de Direitos Humanos debate revogação da Lei de Segurança 
Nacional
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/750292-comissao-de-direitos-humanos-
debate-revogacao-da-lei-de-seguranca-nacional/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-23 22:33:00
Título: Debatedores pedem mais discussão sobre proposta que substitui Lei de 
Segurança Nacional
Descrição: Previsão é de que a proposta seja votada pelo plenário da Câmara no 
dia 4 de maio, mas já há pedidos para o adiamento desse prazo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/750402-debatedores-pedem-mais-discussao-
sobre-proposta-que-substitui-lei-de-seguranca-nacional/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-24 03:35:06
Título: Democracia não é Coca-Cola: China diz que regras feitas no Ocidente não 
podem ser normas universais
Descrição: Chanceler da China disse esta sexta (23) durante videoconferência com
representantes do Conselho de Relações Exteriores dos EUA que as regras 
estabelecidas pelos países ocidentais não podem ser normas para todo o mundo.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021042417393200-democracia-nao-e-
coca-cola-china-diz-que-regras-feitas-no-ocidente-nao-podem-ser-normas-
universais/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-23 19:13:59
Título: Após promessa na Cúpula do Clima, Bolsonaro corta verba para o meio 
ambiente
Descrição: Ao sancionar o Orçamento de 2021, nesta sexta-feira (23), o 
presidente Jair Bolsonaro cortou recursos para o meio ambiente relacionados a 
mudanças do clima, controle de incêndios florestais e fomento a projetos de 
conservação.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021042317392375-apos-promessa-na-cupula-
do-clima-bolsonaro-corta-verba-para-o-meio-ambiente/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-23 17:07:47
Título: Brasil: 1/4 dos municípios está sem vacina para aplicar 1ª dose, aponta 
levantamento
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Descrição: Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM) revelou 
que uma em cada quatro cidades brasileiras precisou interromper a aplicação da 
primeira dose por falta de imunizantes nesta semana.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021042317392157-brasil-1-4-dos-
municipios-esta-sem-vacina-para-aplicar-1-dose-aponta-levantamento/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-23 17:02:59
Título: Anvisa anuncia que vai decidir sobre importação da Sputnik V na próxima 
segunda-feira
Descrição: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta 
sexta-feira (23) que vai realizar duas reuniões extraordinárias para avaliar 
processos sobre o enfrentamento da pandemia da COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021042317392263-anvisa-anuncia-que-vai-
decidir-sobre-importacao-da-sputnik-v-na-proxima-segunda-feira/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-23 15:57:57
Título: Bioeconomia: 'Brasil tem uma grande oportunidade nesta nova revolução 
econômica', diz especialista
Descrição: Mesmo sendo o país com a maior biodiversidade do mundo tanto na fauna
como na flora, o Brasil não consegue aproveitar economicamente – de maneira 
sustentável – a variedade de seus biomas.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021042317391948-bioeconomia-brasil-tem-
uma-grande-oportunidade-nesta-nova-revolucao-economica-diz-especialista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-23 09:14:25
Título: Níveis de empréstimos dos EUA são perigosos para o país e o mundo 
inteiro, adverte especialista
Descrição: Desde 1989 que os EUA escolheram um caminho de \endividamento\, que 
se virará contra sua economia, a menos que o governo comece a reduzir sua carga 
de dívida, observa Charles Ortel, analista de Wall Street.
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