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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-25 07:00:05
Título: Portugal celebra 47 anos da Revolução dos Cravos, que pôs fim à ditadura
salazarista
Descrição: Levante foi orquestrado por 200 capitães e majores e pôs fim a um dos
regimes autoritários mais longos do século 20
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/25/portugal-celebra-47-anos-da-
revolucao-dos-cravos-que-pos-fim-a-ditadura-salazarista

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-25 14:10:56
Título: O povo é que mais ordena: terra da fraternidade – Por Julian Rodrigues
Descrição: A revolução dos Cravos faz 47 anos: sobrou um cheirinho de alecrim
Url :https://revistaforum.com.br/rede/o-povo-e-que-mais-ordena-terra-da-
fraternidade-por-julian-rodrigues/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-25 23:14:44
Título: Número de mortes por Covid-19 em 2021 já superou todo o ano de 2020
Descrição: Desde o início da pandemia, morreram 390.797 pessoas por Covid-19 e 
14.340.787 foram infectadas pelo coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/numero-de-mortes-por-covid-
19-em-2021-ja-superou-todo-o-ano-de-2020/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-25 22:13:16
Título: Notícias ao vivo da Covid: 390 mil já tiveram o ‘CPF Cancelado’ na 
pandemia
Descrição: Para usar a expressão do presidente Jair Bolsonaro, para se referir a
mortes, 390 mil pessoas tiveram o &#8216,CPF Cancelado&#8217, nesta pandemia. 
Segundo o Conselho 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/noticias-ao-vivo-da-covid-390-mil-
ja-tiveram-o-cpf-cancelado-na-pandemia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-25 00:19:37
Título: Brasil registra mais de 2 mil mortes por Covid e Bolsonaro tira foto 
segurando placa “CPF Cancelado”
Descrição: A gíria em questão é utilizada por grupos de extermínios e policiais 
para se referir a alguém que é assassinado por membro de outra facção
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/brasil-registra-mais-de-2-mil-mortes-
por-covid-e-bolsonaro-tira-foto-segurando-placa-cpf-cancelado/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-25 15:07:42
Título: Na pandemia, fortuna dos 500 mais ricos do planeta aumentou R$ 10 
trilhões
Descrição: Impedidos de viajar, milionários impulsionaram aumento de 31%, em 
médio, do patrimônio dos bilionários consumindo grifes no comércio online. Jorge
Paulo Lemann segue como brasileiro mais rico na lista da Bloomberg
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/na-pandemia-fortuna-dos-500-
mais-ricos-do-planeta-aumentou-r-10-trilhoes/

Fonte: The Nation - EUA
Data: 2021-04-26 09:00:38
Título: Como o sexismo é codificado na indústria de tecnologia
Descrição: Adrian Daub. No Vale do Silício, as concepções de gênero não são 
apenas um aspecto da cultura do local de trabalho - elas são parte do produto.
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Url :https://www.thenation.com/article/society/how-sexism-is-coded-into-the-
tech-industry/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil deixa milhares de cientistas no limbo
Descrição: No momento em que ciência se mostra mais valiosa, governo nega bolsa 
a trabalhos de mais de 2.500 pesquisadores, inclusive ligados à covid. Cenário 
deixa muitos dos cérebros mais qualificados do país desempregados.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-deixa-milhares-de-cientistas-no-limbo/a-
57283758?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-25 14:41:21
Título: Bancada ruralista quer mais veneno no seu prato: entenda o PL do Veneno
Descrição: Projeto legaliza a farra do veneno e pode ampliar os casos de 
contaminação e envenenamento no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/25/bancada-ruralista-quer-mais-
veneno-no-seu-prato-entenda-o-pl-do-veneno
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-25 11:34:36
Título: Parlamento de Rondônia reduz em 90% reserva Jaci-Paraná em prol da 
pecuária ilegal
Descrição: Redução recorde de áreas de conservação premia invasores e ameaça 
biodiversidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/25/parlamento-de-rondonia-reduz-em-
90-reserva-jaci-parana-em-prol-da-pecuaria-ilegal

Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-25 11:00:28
Título: Sob Bolsonaro, Polícia Federal é usada como órgão de perseguição 
política
Descrição: A mesma PF que se calou quando Bolsonaro disse que “ia fuzilar a 
petralhada” agora abre inquéritos contra todos os críticos do presidente.The 
post Sob Bolsonaro, Polícia Federal é usada como órgão de perseguição política 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/25/bolsonaro-pf-policia-federal-usada-
orgao-perseguicao-politica/

Fonte: Montedo
Data: 2021-04-24

Título: ‘Foi personalismo doentio?’ questiona ex-porta-voz sobre ausência de 
Mourão na Cúpula de Líderes sobre o Clima
Descrição: Em um artigo publicado neste sábado (24), com forte repercussão na 
cúpula do Exército, o general da reserva Otávio do Rêgo Barros, ex-porta-voz da 
Presidência da República, questionou o fato de o presidente Jair Bolsonaro ter 
deixado o vice-presidente Hamilton Mourão de fora da Cúpula de Líderes sobre o 
Clima. “Foi personalismo doentio?”, indagou o general no texto publicado no 
Jornal do Commercio (PE) com o título “Passa boi e boiada”. O título faz 
referência à declaração do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na reunião
ministerial de abril do ano passado, na qual defendeu “passar a boiada” nas 
mudanças das regras ambientais enquanto a atenção da imprensa estivesse focada 
na pandemia do novo coronavírus.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/04/24/foi-personalismo-doentio-questiona-
ex-porta-voz-sobre-ausencia-de-mourao-na-cupula-de-lideres-sobre-o-clima/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-25 13:29:54
Título: Mobilização internacional “Bolsonaro genocida” acontece em 16 países 
neste domingo
Descrição: Ativistas de diferentes continentes protestam contra brasileiro e 
criticam atuação no combate à pandemia
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/25/mobilizacao-internacional-
bolsonaro-genocida-acontece-em-16-paises-neste-domingo

Fonte: Viomundo
Data: 2021-04-25
Título: Cuba rebate editorial da Folha: “Não temos crianças pedindo nas ruas, nem 
desnutrição infantil”, apesar de bloqueio genocida
Descrição: A Embaixada de Cuba acompanha o portal de notícias da Folha 
diariamente, por ser um meio transcendente no cenário informativo do Brasil.
Mas nos deixou indignados o editorial “Nuances da ditadura” (22/4), que calunia 
o nosso país. Não vale nem a pena discutir o termo “ditadura” do título.
Poderia ser objeto de esclarecimentos em outro momento. Temos um sistema 
político que goza de ampla participação popular, desde a adoção de suas leis, 
incluindo a Constituição, até o aproveitamento dos direitos primordiais de todos
os cidadãos, sem exclusão, ao trabalho, à moradia e aos serviços e direitos, 
como a saúde, a educação, a segurança. Em todos os planos, a dignidade plena.
Não temos crianças nas ruas pedindo dinheiro ou trabalhando nem desnutrição 
infantil.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/cuba-rebate-editorial-da-folha-
nao-temos-criancas-pedindo-nas-ruas-nem-desnutricao-infantil-apesar-de-bloqueio-
genocida.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trabajadores brasileños rechazan bloqueo de EEUU a Cuba
Descrição: Brasilia, 25 abr (Prensa Latina) La Central Única de los Trabajadores
(CUT) de Brasil rechazó hoy el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba y 
saludó la exitosa realización del 8vo Congreso del Partido Comunista del país 
caribeño.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=444919&SEO=trabajadores-
brasilenos-rechazan-bloqueo-de-eeuu-a-cuba
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-25 21:25:57
Título: Bye, bye, Brasil: Sergio Moro já se mudou para os Estados Unidos
Descrição: O ex-juiz já diz conja em inglês e ouve Edite Piá em língua americana
Enquanto o mundo político se agitava na semana passada com sua 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/bye-bye-brasil-sergio-moro-ja-se-
mudou-para-os-estados-unidos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-25 11:09:48
Título: Lula é um alvo prioritário da ação criminosa das milícias digitais
Descrição: As milícias digitais bolsonaristas reforçam, cada vez mais, o emprego
de novas técnicas e ferramentas para esconder e proteger as suas atividades 
criminosas Por Milton 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/lula-e-um-alvo-prioritario-da-acao-
criminosa-das-milicias-digitais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-26 01:57:14
Título: Desembargador que declarou ilegal greve de professores que não queriam 
aula presencial morre de Covid-19
Descrição: Paulo Ricardo Bruschi também proibiu manifestações próximas das 
escolas e autorizou desconto no salário dos trabalhadores da educação que 
estavam paralisados
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/desembargador-que-declarou-ilegal-
greve-de-professores-que-nao-queriam-aula-presencial-morre-de-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-26 01:00:07
Título: Outdoor contra Bolsonaro viraliza nas redes
Descrição: Ação foi organizada pelo grupo Acredito em Mogi das Cruzes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/outdoor-contra-bolsonaro-viraliza-nas-
redes/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-25 21:33:42
Título: Peru: candidato da esquerda amplia vantagem na disputa presidencial, diz
pesquisa
Descrição: De acordo com pesquisa divulgada neste domingo, Pedro Castillo está 
20 pontos à frente de Keiko Fujimori
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/peru-candidato-da-esquerda-amplia-
vantagem-na-disputa-presidencial-diz-pesquisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-25 19:56:55
Título: Idosa de 88 anos presa por manter mulher de 74 anos em condição análoga 
à escravidão é solta no Rio
Descrição: A polícia resgatou Maria Rodrigues após denúncia de uma sobrinha que 
a procurava
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/idosa-de-88-anos-presa-por-manter-
mulher-de-74-anos-em-condicao-analoga-a-escravidao-e-solta-no-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-25 19:29:45
Título: Pedofilia leva Caetano Veloso e Marco Feliciano a ficarem cara a cara em
tribunal
Descrição: A audiência será virtual e as chances de conciliação entre as partes 
é mínima, pois, o cantor quer ver o pastor e político condenado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pedofilia-leva-caetano-veloso-e-
marcos-feliciano-a-ficarem-cara-a-cara-em-tribunal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-25 18:56:34
Título: Huck renova contrato com a Globo, substituirá Fausto Silva e está fora 
da disputa presidencial
Descrição: O nome do apresentador era uma aposta para viabilizar a chamada 
terceira via
Url :https://revistaforum.com.br/midia/huck-renovou-contrato-com-a-globo-
substituira-fausto-silva-e-esta-fora-da-disputa-presidencial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-25 18:24:07
Título: Levy Fidelix zomba do lockdown e da vacina antes de morrer de Covid, 
veja vídeo
Descrição: O político também colocou em dúvida a segunda onda da pandemia e 
instou as pessoas a não tomarem a vacina
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/levy-fidelix-zomba-do-lockdown-e-da-
vacina-antes-de-morrer-de-covid-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-25 16:33:03
Título: Bolsonaristas agridem equipe da TV Cultura durante viagem de Bolsonaro 
ao Pará, veja vídeo
Descrição: Imagens reproduzidas no canal do Youtube da emissora mostram um 
bolsonarista empurrando o repórter Diogo Pugét, que trabalhava juntamente com o 
cinegrafista Carlos Augusto, na viagem de Bolsonaro ao Pará
Url :https://revistaforum.com.br/midia/bolsonaristas-agridem-equipe-da-tv-
cultura-durante-viagem-de-bolsonaro-ao-para-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-25 14:39:08
Título: Vídeo: Bolsonaro fazia piadas homofóbicas com Sikêra Jr. enquanto 90 
brasileiros morriam de Covid-19
Descrição: Enquanto dois brasileiros morriam a cada minuto por Covid-19, 
Bolsonaro dava gargalhadas e incitava golpe adulado por Sikêra Jr, que emergiu 
do mesmo esgoto sob a civilidade onde foi cultivado o chorume genocida
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Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/plinioteodoro/video-bolsonaro-fazia-
piadas-homofobicas-com-sikera-jr-enquanto-90-brasileiros-morriam-de-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-25 13:13:39
Título: Doria diz que, como milhões de brasileiros, cometeu “grande equívoco” ao
votar em Bolsonaro
Descrição: Voltando a classificar Bolsonaro como \psicopata\, que transformou o 
Brasil em \um oceano de fracassos\, Doria disse que teve \coragem\ para aumentar
impostos na pandemia. \Ser populista é fácil. Ser bom gestor é difícil\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/doria-diz-que-como-milhoes-de-
brasileiros-cometeu-grande-equivoco-ao-votar-em-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-25 12:34:25
Título: Greta Thunberg expõe hipocrisia de discurso de Bolsonaro na Cúpula do 
Clima: “Não leva a sério”
Descrição: Ativista sueca, que já foi chamada de \pirralha\ por Bolsonaro, 
publicou tuite com o corte de verbas no Ministério do Meio Ambiente após 
discurso em que o presidente brasileiro prometeu duplicar recursos contra o 
desmatamento na Cúpula do Clima
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/greta-thunberg-expoe-
hipocrisia-de-discurso-de-bolsonaro-na-cupula-do-clima-nao-leva-a-serio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-25 11:59:07
Título: “Os Bolsonaro sempre foram os representantes ideológicos dos grupos 
milicianos”, diz pesquisador
Descrição: Autor do livro A República das milícias, Bruno Paes Manso, do Núcleo 
de Estudos da Violência da USP, traça a relação íntima do clã Bolsonaro com os 
grupos de milicianos que tomaram o poder no Rio de Janeiro a partir da 
comunidade de Rio das Pedras
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/os-bolsonaro-sempre-foram-
os-representantes-ideologicos-dos-grupos-milicianos-diz-pesquisador/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-25 10:37:00
Título: Programa de Michelle Bolsonaro, Pátria Voluntária gasta R$ 9,3 milhões 
em publicidade
Descrição: Gasto do governo Bolsonaro com publicidade supera em mais de R$ 3 
milhões o valor repassado por Michelle Bolsonaro a entidades - a maioria em 
cestas básicas. TCU investiga \prejuízo ao erário\ em doação destinada à compra 
de testes da Covid que foi parar na conta do programa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/programa-de-michelle-
bolsonaro-patria-voluntaria-gasta-r-93-milhoes-em-publicidade/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-26 05:00:12
Título: A guerra contra as armas nos Estados Unidos
Descrição: Uma epidemia e uma vergonha internacional. Desta forma, o presidente 
americano Joe Biden classificou os episódios de violência envolvendo armas de 
fogo nos Estados Unidos. Somente em 2020, foram quase 20 mil mortos a tiros no 
país, incluindo as vítimas de ataques em massa. Após três novos episódios em 
março e abril, o presidente americano anunciou uma série de medidas para 
aumentar o controle do acesso a armas e munições. Mas a tarefa de desestimular o
uso de armas entre os americanos não é simples. A posse e o porte nos Estados 
Unidos são protegidos constitucionalmente desde o final do século 18 pela 
Segunda Emenda. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/a-guerra-contra-as-armas-nos-estados-
unidos-24986993
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-25 18:09:39
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Título: Covid-19 deixou sequelas? Os cuidados que o paciente deve ter mesmo após
se 'curar'
Descrição: Efeitos no pulmão, no coração e no cérebro podem persistir de semanas
a meses após a fase aguda da doença. Quando procurar ajuda médica? Procuramos 
especialistas e publicações científicas para responder.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-56782823
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-25 09:55:17
Título: Ivermectina: de tratamento para gado ao Nobel, a história do remédio sem
eficácia comprovada contra covid-19
Descrição: Medicamento criado para combater verminoses foi revolucionário na 
pecuária e contra a 'cegueira dos rios', mas, testado contra a infecção pelo 
coronavírus, ele não mostrou eficácia e mesmo assim faz parte do chamado 'kit 
covid'.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-56839679
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-25 13:12:08
Título: O superpoder da soja no Brasil
Descrição: É o grande negócio brasileiro. Suas plantações ocupam área 
equivalente à da superfície da Alemanha e foi o único setor que cresceu em 2020,
apesar da pandemia. Território bolsonarista e berço de uma próspera classe 
empresarial, só teme a pressão dos ambientalistas e da Europa
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-25/o-superpoder-da-soja-no-
brasil.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-26 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 26 de abril 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as principais notícias desta 
segunda-feira (26), na qual a Anvisa deve decidir sobre a aprovação do uso da 
vacina russa contra COVID-19 Sputnik V no Brasil, economistas alertam para 
apagão da máquina pública e Índia recebe ajuda internacional por colapso no 
sistema de saúde.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021042617404787-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-26-de-abril-/
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