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Fonte: Viomundo
Data: 2021-04-26
Título: Em agosto, 40% das mortes por covid no mundo terão acontecido sob 
governos de extrema-direita; Brasil pode chegar a 744 mil óbitos, prevê 
instituto de Washington
Descrição: O Instituto de Avaliação de Métricas de Saúde da Universidade de 
Washington, nos Estados Unidos, prevê que no pior cenário da pandemia o Brasil 
poderá atingir até 744.567 mortes por covid 19 no dia primeiro de agosto.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/em-agosto-40-das-mortes-por-covid-no-
mundo-terao-acontecido-sob-governos-de-extrema-direita-brasil-pode-ter-ate-744-
mil-mortes-preve-instituto.html

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-26 20:38:12
Título: 'Brasil não levou pandemia a sério e muitos morreram 
desnecessariamente', diz Nobel de Medicina
Descrição: Para virologista americano Charles Rice, que venceu o prêmio em 2020,
presidente Jair Bolsonaro é culpado pela crise de covid-19 e enfrentar pandemia 
sob sua liderança \será um desafio\.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-56889822
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-26 11:17:30
Título: Movimentos e sindicatos vão a Brasília pressionar por auxílio 
emergencial de R$ 600 
Descrição: Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo buscam ser recebidas pelos 
presidentes da Câmara e do Senado nesta terça (27)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/26/movimentos-e-sindicatos-vao-a-
brasilia-pressionar-por-auxilio-emergencial-de-r-600

Fonte: Montedo
Data: 2021-04-26
Título: General, tome sua FATD (Formulário de Apuração de Transgressão 
Disciplinar)!
Descrição: Alguém precisa avisar ao general Pazuello que ele só poderá 
travestir-se novamente em personagem político quando colocar o pijama.
Eduardo Pazuello acaba de ser reintegrado ao Exército, após sua demissão da 
Saúde. É um militar da ativa, sujeito as regras vigentes para todos os 
integrantes da Força. Isso vale tanto para a proibição de participação em 
manifestações de cunho político como para a obrigatoriedade do cumprimento de 
ordens emanadas por seus superiores.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/04/26/general-tome-sua-fatd/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: O ator Sean Penn por ajudar o Rio contra Covid-19
Descrição: A organização não governamental Core, do ator americano Sean Penn, 
vai doar cerca de dois milhões de dólares ao prefeito do Rio de Janeiro para 
combater o Covid-19, informou hoje o governo do estado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445131&SEO=actor-sean-penn-
por-ayudar-a-rio-ante-covid-19

Fonte: MST
Data: 2021-04-26
Título: Jornada de lutas: MST doa mais de 100 toneladas de alimentos pelo Brasil
Descrição: As ações aconteceram entre os dias 10 e 21, durante a Jornada 
Nacional de Lutas em defesa da Reforma Agrária em abril, em memória aos 25 anos 
do Massacre de Eldorado dos Carajás.
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Url : https://mst.org.br/2021/04/26/jornada-de-lutas-mst-doa-mais-de-100-
toneladas-de-alimentos-pelo-brasil/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-26 13:58:14
Título: Inação de Bolsonaro afugenta investidores, que retiram US$ 2,1 bi do 
Brasil em março
Descrição: No mesmo mês, empresas brasileiras investiram US$ 1,4 bilhão em 
outros países
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/inacao-de-bolsonaro-
afugenta-investidores-que-retiram-us-21-bi-do-brasil-em-marco/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-26 18:40:13
Título: Entrevista exclusiva com o ministro Lewandowski – Por Ana Beatriz 
Prudente
Descrição: \Observo que o combate à corrupção não depende tanto de leis 
específicas, especialmente de caráter penal, mas de uma mudança cultural e 
política”, disse o magistrado do STF
Url :https://revistaforum.com.br/rede/entrevista-exclusiva-com-ministro-
lewandowskipor-ana-beatriz-prudente/
 
Fonte: Carta Capital
Data: 2021-04-25
Título: Quantos de nós damos conta do desastre socioambiental que vivemos?
Descrição: 'Se entendermos onde está a verdade, toda a desordem se transformará 
em ordem, harmonia, fraternidade', escreve Milton Rondó
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/quantos-de-nos-damos-conta-do-
desastre-socioambiental-que-vivemos/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-04-26 18:52:02
Título: Maria Leusa Munduruku sobre garimpo ilegal: “Estamos em um estado muito 
grave de ameaças físicas”
Descrição: Após ataque à sede da Associação das Mulheres Munduruku Wakoborũn em 
março, liderança do alto Tapajós afirma que indígenas pró-garimpo “são mandados 
pelos brancos” e que seu povo está \ficando na miséria, sem rio e sem floresta, 
com tudo destruído”
Url :https://apublica.org/2021/04/maria-leusa-munduruku-sobre-garimpo-ilegal-
estamos-em-um-estado-muito-grave-de-ameacas-fisicas/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Há uma guerra à arte e à cultura no Brasil\, diz Anna Mulayert
Descrição: Para cineasta, cinema brasileiro enfrenta pior momento em 20 anos, em
meio à pandemia e ao esvaziamento de políticas culturais sob Bolsonaro. Em 
entrevista, ela aborda também seu novo filme, sobre o impeachment de Dilma.
Url :https://www.dw.com/pt-br/há-uma-guerra-à-arte-e-à-cultura-no-brasil-diz-
anna-mulayert/a-57336191?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: OperaMundi
Data: 2021-04-26
Título: Sérgio Amadeu defende forte regulação das redes sociais
Descrição: “A internet e as redes sociais democratizam, mas trazem algumas 
crises que agora estamos vivendo. Achávamos que porque a internet não tem um 
centro de controle, por ser distribuída, seria necessariamente democrática e que
não é. Porque distribui, também, autoritarismo e vigilância”, explicou o 
professor.
Url https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/69472/20-minutos-sergio-amadeu-
defende-forte-regulacao-das-redes-sociais

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-26 16:42:42
Título: Cufa fez cadastramento facial de pessoas em favelas, tecnologia pode 
promover racismo
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Descrição: “A utilização dessa tecnologia fere de maneira mais intensa as 
populações mais pobres e negra”, explica especialista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/26/cufa-fez-cadastramento-facial-
de-pessoas-em-favelas-tecnologia-pode-promover-racismo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-26 21:41:35
Título: Justiça veta que Renan Calheiros seja relator da CPI da Pandemia no 
Senado
Descrição: Juiz acolheu argumentos apresentados em ação popular da deputada 
Carla Zambelli, da tropa de choque do governo federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/26/justica-veta-que-renan-
calheiros-seja-relator-da-cpi-da-pandemia-no-senado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-26 20:08:17
Título: Técnicos da Anvisa recomendam reprovação da importação da vacina Sputnik
V
Descrição: Gerentes da agência apontaram falta de documentos e possíveis riscos 
à saúde como motivos para rejeição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/26/anvisa-reprova-importacao-da-
vacina-sputinik-v

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-26 20:27:17
Título: Na Câmara, Saraiva diz que Ricardo Salles “tornou legitima a ação de 
criminosos” na Amazônia
Descrição: O delegado da PF participa de audiência na Câmara, assista ao vivo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/na-camara-saraiva-diz-que-ricardo-
salles-tornou-legitima-a-acao-de-criminosos-na-amazonia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-26 18:32:27
Título: Monocultura da soja pode deixar o brasileiro sem arroz e feijão na mesa
Descrição: Dossiê publicado pela Fase aponta aumento vertiginoso da produção da 
commodity no país nas últimas quatro décadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/26/monocultura-da-soja-pode-deixar-
o-brasileiro-sem-arroz-e-feijao-na-mesa
 
Fonte: Destaques da Carta Maior
Título: O Agronegócio para além das narrativas
Descrição: Tatiana Carlotti:'Formação Política do Agronegócio', de Caio Pompeia,
explicita, para além das narrativas, as tensões internas, pressões políticas, 
querelas e estratégias de uma das mais poderosas forças políticas da direita 
brasileira
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=50453

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-26 15:58:22
Título: Soja avança em reserva no Paraná, e indígenas protestam por devolução do
território
Descrição: Cerca de mil hectares da Reserva Indígena Mangueirinha, no oeste do 
estado, foram invadidas pelo agronegócio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/26/soja-avanca-em-reserva-no-
parana-e-indigenas-protestam-por-devolucao-do-territorio

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-04-26
Título: Bancários vão à CVM contra privatização da Caixa Seguridade
Descrição: “Está claro que a abertura de capital da Caixa Seguridade tem 
diversas irregularidades”, alerta Federação Nacional das Associações do Pessoal 
da Caixa Econômica Federal (Fenae).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/bancarios-vao-a-cvm-contra-privatizacao-
da-caixa-seguridade-def5
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-26 17:57:14
Título: Bolsonaro xinga repórter de \idiota\ durante inauguração na Bahia
Descrição: Sindicato se pronunciou após o fato ressaltando como episódio mostra 
a veia autoritária do presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/26/bolsonaro-xinga-reporter-de-
idiota-durante-inauguracao-na-bahia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-26 17:03:56
Título: Violações de direitos de crianças e adolescentes se intensificam durante
a pandemia
Descrição: Humberto Miranda, do Instituto Menino Miguel, aponta segurança 
alimentar, direito à moradia e proteção como prioridades
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/26/violacoes-de-direitos-de-
criancas-e-adolescentes-se-intensificam-durante-a-pandemia

Fonte: Montedo
Data: 2021-04-25
Título: Itália homenageia médicos e enfermeiras da FEB em Pistoia
Descrição: Um monumento dedicado à memória das enfermeiras e da equipe médica da
Força Expedicionária Brasileira (FEB), regimento enviado pelo país para lutar 
pela libertação da Itália na Segunda Guerra Mundial, foi inaugurado nesta sexta-
feira (23) na Piazza della Resistenza, em Pistoia.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/04/25/italia-homenageia-medicos-e-
enfermeiras-da-feb-em-pistoia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-26 11:00:10
Título: Campanha mundial pede fim do bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba
Descrição: Movimento foi criado por organizações sociais dos EUA, ilha teve 
prejuízo de US$ 114 bi em quase 60 de anos de embargo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/26/campanha-mundial-pede-fim-do-
bloqueio-dos-estados-unidos-contra-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos y neoyorquinos piden en EEUU fin del bloqueo (+ Videos)
Descrição: Nueva York, 26 abr (Prensa Latina) Las voces de cubanos residentes en
Estados Unidos tuvieron gran protagonismo en la mega caravana organizada en 
diversas ciudades de este país durante el fin de semana, como ocurrió en Nueva 
York.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445132&SEO=cubanos-y-
neoyorquinos-piden-en-eeuu-fin-del-bloqueo-videos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Iniciativas en Francia de solidaridad con Cuba y contra bloqueo
Descrição: 27 de abril de 2021, 3:28París, 27 abr (Prensa Latina) Asociaciones 
francesas de solidaridad con Cuba reiteraron hoy su llamado a participar en 
suelo galo en diversas iniciativas de apoyo a la isla frente al bloqueo 
económico, comercial y financiero que le impone Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=445223&SEO=iniciativas-en-
francia-de-solidaridad-con-cuba-y-contra-bloqueo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-26 17:13:04
Título: Regina Duarte terá que se retratar sobre fake news a respeito de dona 
Marisa
Descrição: Ex-secretária da Cultura compartilhou mentira sobre valor encontrado 
em conta de ex-primeira-dama
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/26/regina-duarte-tera-que-se-
retratar-sobre-fake-news-a-respeito-de-dona-marisa
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Data: 2021-04-26 13:44:20
Título: Após surto de covid-19 em crianças, indígenas do PR pedem ajuda: \
Estamos sem saída\
Descrição: Lideranças enviam pedido de socorro ao governo federal, por mais 
profissionais de saúde e equipamentos de proteção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/26/apos-surto-de-covid-19-em-
criancas-indigenas-do-pr-pedem-ajuda-estamos-sem-saida
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-26 12:28:49
Título: Ocupação a 1 km do Palácio do Planalto sofre quarta ação de despejo em 
plena pandemia
Descrição: Terreno ao lado do CCBB, na Asa Sul, está abandonado há quatro 
décadas, 16 moradias improvisadas foram destruídas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/26/ocupacao-a-1-km-do-palacio-do-
planalto-sofre-quarta-acao-de-despejo-em-plena-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-26 10:46:44
Título: Ministério da Saúde é a pasta que mais ignora pedidos de acesso a 
informação pública
Descrição: Dados foram sistematizados e divulgados pela agência Fiquem Sabendo, 
especializada na Lei de Acesso à Informação (LAI)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/26/ministerio-da-saude-e-a-pasta-
que-mais-ignora-pedidos-de-acesso-a-informacao-publica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-26 09:21:14
Título: PM prende moradoras que protestavam por água após rompimento de barragem
no Maranhão
Descrição: Maria Aldineia e Maria Valdiene integram o Movimento dos Atingidos 
por Barragens (MAB) em Godofredo Viana (MA)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/26/pm-prende-manifestantes-em-
protesto-por-agua-apos-rompimento-de-barragem-no-maranhao
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-27 00:25:31
Título: Bolsonaro não pode leiloar rodovias do Paraná sem autorização dos 
deputados estaduais, diz TCU
Descrição: Assembleia deve deliberar sobre cessão de rodovias estaduais em 
licitação do pedágio, afirma TCU Órgão diz que processo de licitação deverá 
levar em conta os 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/bolsonaro-nao-pode-leiloar-
rodovias-do-parana-sem-autorizacao-dos-deputados-estaduais-diz-tcu/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-27 00:05:47
Título: 55% defendem que igrejas fiquem fechadas na pandemia, segundo a Paraná 
Pesquisas
Descrição: Os brasileiros não querem se encontrar com Jesus antes do tempo, 
segundo a Paraná Pesquisas. De acordo com levantamento do instituto, realizado 
entre 12 e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/55-defendem-que-igrejas-fiquem-
fechadas-na-pandemia-segundo-a-parana-pesquisas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 01:08:59
Título: Decisão de juiz contra Calheiros impede que ele seja “votado”, mas 
relatoria é escolha direta do presidente da CPI
Descrição: O senador afirmou que irá recorrer da liminar, que foi concedida a 
pedido da deputada bolsonarista Carla Zambelli
Url :https://revistaforum.com.br/politica/decisao-de-juiz-contra-calheiros-
impede-que-ele-seja-votado-mas-relatoria-e-escolha-direta-do-presidente-da-cpi/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 00:17:06
Título: Calheiros denuncia “interferência indevida”, diz que vai recorrer e 
pergunta: “Por que tanto medo?”
Descrição: “Não há precedente na história do Brasil de medida tão esdrúxula como
essa”, afirmou o senador, impedido por liminar de assumir a relatoria da CPI do 
Genocídio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/calheiros-denuncia-interferencia-
indevida-diz-que-vai-recorrer-e-pergunta-por-que-tanto-medo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 00:00:58
Título: Censura da grana: por que a imprensa paulista nunca noticiou denúncias 
contra Samuel Klein?
Descrição: A resposta é simples: desde o começo dos anos 2000, as Casas Bahia 
figuram entre as maiores anunciantes do país
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/censura-da-grana-por-
que-a-imprensa-paulista-nunca-noticiou-denuncias-contra-samuel-klein/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-26 20:49:35
Título: Bancada Feminista do PSOL obtém liminar para entrega de tablets e chips 
a escolas públicas de SP
Descrição: Segundo despacho do juiz, a prefeitura da capital paulista tem prazo 
de dez dias para realizar a entrega do equipamento
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bancada-feminista-do-psol-obtem-liminar-
para-entrega-de-tablets-e-chips-a-escolas-publicas-de-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-26 20:02:24
Título: Justiça do Rio atende a sindicatos e suspende leilão da privatização da 
Cedae
Descrição: Trabalhadores afirmam que processo pode gerar a demissão de 4 mil 
funcionários da estatal
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/justica-do-rio-atende-a-sindicatos-
e-suspende-leilao-da-privatizacao-da-cedae/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-26 18:35:43
Título: “Como devo chorá-los?” – Espetáculo teatral interativo vai do mito da 
Antígona à pandemia
Descrição: Na tragédia grega de Sófocles, a jovem Antígona desafia os 
mandamentos arbitrários de um governante para velar o corpo do irmão morto. O 
projeto atual se propõe a identificar as ressonâncias e ecos do mito grego no 
Brasil de hoje
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/como-devo-chora-los-espetaculo-teatral-
interativo-vai-do-mito-da-antigona-a-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-26 17:31:41
Título: Mourão revela que não será vice na eleição de 2022: “Bolsonaro vai 
escolher outra pessoa”
Descrição: O vice-presidente da República disse que seu objetivo é concorrer ao 
Senado pelo Rio Grande do Sul no ano que vem
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mourao-revela-que-nao-sera-vice-na-
eleicao-de-2022-bolsonaro-vai-escolher-outra-pessoa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-26 17:20:31
Título: Bolsonaro xinga jornalista de “idiota” após ser questionado por foto com
a placa “CPF Cancelado”, veja vídeo
Descrição: O presidente está de passagem pelo estado da Bahia para inaugurar um 
trecho da duplicação da BR-101
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-xinga-jornalista-de-idiota-
apos-ser-questionado-por-foto-onde-aparece-com-a-placa-cpf-cancelado-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-26 16:52:09
Título: Lava Jato do Rio produziu delação de presidente da Fecomércio contra 
advogados, alvo era Lula
Descrição: Como o próprio Cristiano Zanin havia adiantado á Fórum em setembro do
ano passado, o presidente da Fecomércio-RJ recebeu uma \senha\ de que a \delação
só seria aceita se ele falasse algo sobre o advogado do Lula”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lava-jato-do-rio-produziu-delacao-de-
presidente-da-fecomercio-contra-advogados-alvo-era-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-26 14:11:09
Título: General lista 23 crimes de Bolsonaro e Fachin critica autoritarismo do 
governo
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia fala sobre a lista Casa Civil, pasta
comandada pelo ministro Luiz Eduardo Ramos, com 23 possíveis acusações e 
críticas à atuação do governo de Jair Bolsonaro no combate à pandemia e que 
podem ser citadas na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/general-lista-23-crimes-de-bolsonaro-e-
fachin-critica-autoritarismo-do-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-26 13:16:58
Título: Elegível, Lula cresce em número de seguidores e tem engajamento 9 vezes 
maior que Bolsonaro nas redes
Descrição: Em março, petista teve engajamento de 48%, enquanto o presidente 
obteve 5% de interações no Facebook e Instagram
Url :https://revistaforum.com.br/politica/elegivel-lula-cresce-em-numero-de-
seguidores-e-tem-engajamento-9-vezes-maior-que-bolsonaro-nas-redes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-26 12:46:30
Título: Após devolver direitos políticos a Lula, Fachin critica “espectro 
insepulto do autoritarismo” no governo Bolsonaro
Descrição: Em recado direto a Bolsonaro, Edson Fachin elenca ameaças à 
democracia: \atentados à liberdade de imprensa, apologia à ditadura, à tortura e
à repressão política, retorno à militarização do governo civil, intimidações 
inadmissíveis a outros poderes, depreciação do valor do voto, xenofobia, 
misoginia, incentivo às armas e à violência\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-devolver-direitos-politicos-a-
lula-fachin-critica-espectro-insepulto-do-autoritarismo-no-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-26 12:14:03
Título: Decisão do STF sobre Lula deveria ter sido “mais cedo”, diz novo 
presidente do TRF-4, que substitui Thompson Flores
Descrição: Corregedor na gestão de Thompson Flores, Ricardo Pereira, que assume 
a presidência do TRF-4 em junho, diz que \se a turma referendou as decisões (da 
13ª Vara Federal de Curitiba) é porque reputava que não havia vício algum\, em 
relação à sentença de Moro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/decisao-do-stf-sobre-lula-deveria-ter-
sido-mais-cedo-diz-novo-presidente-do-trf-4-que-substitui-thompson-flores/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-27 06:00:13
Título: Covid-19: Mais da metade das mortes no Brasil ocorreram com vacinas 
disponíveis no mundo
Descrição: Mais da metade das vítimas brasileiras da Covid-19 morreram após 
vacinas estarem disponíveis no mundo. A primeira a ser vacinada contra a doença 
foi a britânica Margaret Keenan, hoje com 91 anos, em 8 de dezembro de 2020. 
Naquele dia, o Brasil registrava 178.159 mortes provocadas pelo coronavírus. 
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Url :https://epoca.globo.com/brasil/covid-19-mais-da-metade-das-mortes-no-
brasil-ocorreram-com-vacinas-disponiveis-no-mundo-24988880
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-27 07:24:02
Título: CPI da Covid começa com 'arsenal' que ameaça governo Bolsonaro, entenda
Descrição: Comissão vai investigar a atuação do presidente no enfrentamento ao 
coronavírus e poderá convocar integrantes do governo e solicitar documentos 
sigilosos. Falta de vacinas deverá ser um dos focos.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56896914
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-26 00:00:00
Título: Base de Bolsonaro mostra resistência ao nome de André Mendonça para o 
STF
Descrição: A indicação de André Mendonça para o STF (Supremo Tribunal Federal) 
passou a enfrentar maior resistência, em especial no Congresso Nacional. 
Parlamentares da base de apoio de Jair Bolsonaro não veriam nele personalidade 
para resistir a pressões em caso de julgamentos impopulares na Corte, como os 
que envolvem personagens políticos.Leia mais (04/26/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/04/base-de-bolsonaro-mostra-resistencia-ao-nome-
de-andre-mendonca-para-o-stf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-26 00:00:00
Título: Embaixadores da América Latina e Europa buscam diálogo com Lula
Descrição: O périplo por Brasília que Lula (PT) planeja fazer na próxima semana 
para se reunir com líderes e parlamentares deve incluir também encontros com 
embaixadores e representantes de outros países, especialmente da América Latina 
e da Europa.Leia mais (04/26/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/04/embaixadores-da-america-latina-e-europa-buscam-
dialogo-com-lula.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-27 00:38:00
Título: Delegado detalha denúncias de crime ambiental contra Ricardo Salles, 
deputados governistas criticam investigação
Descrição: Salles é acusado de organização criminosa, advocacia administrativa e
obstrução de fiscalização por ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/751046-delegado-detalha-denuncias-de-
crime-ambiental-contra-ricardo-salles-deputados-governistas-criticam-
investigacao/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-26 23:51:00
Título: Projeto viabiliza punição de médico que realiza aborto para salvar 
gestante ou em caso de estupro
Descrição: Proposta será analisada por duas comissões e depois pelo Plenário
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/749460-projeto-viabiliza-punicao-de-
medico-que-realiza-aborto-para-salvar-gestante-ou-em-caso-de-estupro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-26 21:22:22
Título: Programa Wi-Fi Brasil: UFF garante ajuda e tecnologia 20 vezes mais 
barata para difundir a Internet
Descrição: A economia digital é uma realidade no país. O governo federal, por 
meio de uma parceria com o Banco do Brasil, quer levar Internet para 500 
municípios do interior. Entrevistado pela Sputnik, professor da UFF garante: \
Nossa tecnologia é cerca de 20 vezes mais barata\.
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Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021042617410767-programa-wi-fi-brasil-
uff-garante-tecnologia-20-vezes-mais-barata-para-difundir-a-internet/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-26 02:01:03
Título: Países aumentam gastos militares apesar de pandemia da COVID-19
Descrição: Embora especialistas estivessem prevendo uma redução dos gastos 
militares por conta da crise desencadeada pelo novo coronavírus, relatórios 
indicam que o setor parece não ter sido muito afetado pela tragédia que parou o 
mundo em 2020.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2021042617402808-paises-aumentam-gastos-
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