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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 22:17:25
Título: General Ramos, da Casa Civil, afirma que tomou vacina escondido para 
“não criar caso”
Descrição: Declaração dá a entender que Bolsonaro teria ficado insatisfeito com 
a imunização do ministro e reforça CPI do Genocídio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/general-ramos-da-casa-civil-afirma-
que-tomou-vacina-escondido-para-nao-criar-caso/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 19:36:17
Título: Mandetta será o primeiro convocado da CPI do Genocídio
Descrição: O ex-ministro foi demitido em abril de 2020
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mandetta-sera-o-primeiro-convocado-da-
cpi-do-genocidio/

Fonte: MST
Data: 2021-04-27
Título: A atualidade do pensamento de Gramsci e as lutas sociais na 
contemporaneidade
Descrição: Nos 84 anos da morte do escritor marxista, seu legado no contexto da 
pandemia aponta "a necessidade de ações que congreguem as expectativas e, 
principalmente, as necessidades dos trabalhadores…"
Url : https://mst.org.br/2021/04/27/a-atualidade-do-pensamento-de-gramsci-e-as-
lutas-sociais-na-contemporaneidade/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-27 10:28:57
Título: 50 anos das Veias Abertas da América Latina : “Um livro para entender a 
vida”
Descrição: A obra de Eduardo Galeano completa meio século em plena vigência com 
a realidade dos Povos Latino Americanos. 
Url : https://www.brasildefato.com.br/2021/04/27/50-anos-de-las-venas-abiertas-
de-america-latina-un-libro-para-entender-la-vida

Fonte: MST
Data: 2021-04-27
Título: Centrais e movimentos populares se unem no 1º de maio, por Auxílio e 
Vacina
Descrição: O Ato Unitário inclui a defesa e o respeito à vida, o pagamento de 
auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia, a vacinação de toda 
população, fora Bolsonaro, entre outras pautas.
Url : https://mst.org.br/2021/04/27/centrais-e-movimentos-populares-se-unem-no-
1o-de-maio-por-auxilio-e-vacina/

Fonte: CUT - Nacional
Data: 2021-04-27
Título: Disparada do gás de cozinha leva famílias a cozinhar com lenha, álcool e
carvão
Descrição: Em várias regiões do país, valor do botijão chega a R$ 120 - 12% do 
salário mínimo. Alta dos preços no governo Bolsonaro penaliza famílias 
brasileiras, que recorrem a opções que costumam causar acidentes.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/disparada-do-gas-de-cozinha-leva-familias-
a-cozinhar-com-lenha-alcool-e-carvao-8ab1

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-27 10:28:46
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Título: Conta de luz deve atingir bandeira vermelha em maio, saiba quanto pode 
subir
Descrição: Entre os motivos estão aumento do IGPM, chuvas escassas e disparada 
do dólar desde o ano passado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/27/conta-de-luz-deve-chegar-na-
bandeira-vermelha-em-maio-saiba-quanto-pode-subir

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 23:30:39
Título: Guedes reclama de aumento da expectativa de vida: “Querem viver 100 
anos”
Descrição: No início da pandemia, equipe do ministro acreditava que mortes 
geradas pela Covid poderiam ser benéficas em termos econômicos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/guedes-reclama-de-aumento-da-
expectativa-de-vida-querem-viver-100-anos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 21:08:49
Título: “O chinês inventou o vírus”: Assista ao vídeo que Paulo Guedes pediu 
para não ser divulgado
Descrição: Sem saber que estava sendo gravado, o ministro disse, ainda, que a 
vacina produzida na China “é menos eficiente que a do americano”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/o-chines-inventou-o-virus-
assista-ao-video-que-paulo-guedes-pediu-para-nao-ser-divulgado/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-04-27 03:00:00
Título: O retorno da fome ao Brasil está no centro de interesses econômicos e 
políticos. Entrevista especial com Maria Emília Lisboa Pacheco
Descrição:  
Não obstante os impactos causados pela crise sanitária global da Covid-19, o 
Brasil assistiu nos últimos anos a uma escalada no desmonte de políticas 
públicas que visavam garantir uma http://www.ihu.unisinos.br/608687-o-retorno-
da-fome-ao-brasil-esta-no-centro-de-interesses-economicos-e-politicos-
entrevista-especial-com-maria-emilia-lisboa-pacheco

Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-28 05:31:16
Título: Lobby contra quebra de patentes de medicamentos pagou R$ 1,5 milhão a 
jornais
Descrição: Às vésperas de votação no STF impulsionada pela pandemia de covid-19,
publicações disfarçadas de jornalismo falavam sobre 'ameaças à economia'.The 
post Lobby contra quebra de patentes de medicamentos pagou R$ 1,5 milhão a 
jornais appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/28/lobby-contra-quebra-de-patentes-pagou-
jornais/

Fonte: Montedo
Data: 2021-04-28
Título: Planalto teme que tensão entre núcleo ideológico e militar leve Pazuello
a explodir
Descrição: O Palácio do Planalto teme que a guerra entre o enfraquecido núcleo 
ideológico, formado pelos apoiadores mais radicais de Bolsonaro, e o núcleo 
militar, cause um bombardeio em cima de Eduardo Pazuello na CPI da Pandemia.
O receio é que olavistas sejam convocados na CPI para apontar erros de Pazuello,
tal qual o ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten fez à revista Veja, e 
isso leve o ex-ministro da Saúde a fazer o mesmo em seu depoimento.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/04/28/planalto-teme-que-tensao-entre-
nucleo-ideologico-e-militar-leve-pazuello-a-explodir/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-27 11:00:35
Título: Pazuello não pode ser um novo Ustra: quem o colocou no ministério tem 
que ser levado à CPI da Covid
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Descrição: Heleno, Braga Netto, Ramos, Azevedo e Silva e Pujol precisam explicar
como um sujeito que não sabia o que era o SUS se tornou ministro da Saúde.The 
post Pazuello não pode ser um novo Ustra: quem o colocou no ministério tem que 
ser levado à CPI da Covid appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/27/pazuello-nao-pode-ser-um-novo-ustra-
quem-o-colocou-no-ministerio-tem-que-ser-levado-a-cpi-da-covid/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 00:08:43
Título: Soldado da PM denuncia superior por assédio, abuso sexual e ameaças de 
morte
Descrição: Jéssica Paulo do Nascimento, de 28 anos, precisou pedir licença para 
se afastar, mas, ao retornar, a perseguição foi intensificada
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/soldado-da-pm-denuncia-superior-por-
assedio-abuso-sexual-e-ameacas-de-morte/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-27 13:15:11
Título: Base de Alcântara fecha parcerias para lançamento de satélites
Descrição: A Aeronáutica do Brasil anunciará nesta quarta-feira (28) as 
primeiras parcerias com empresas privadas que passarão a explorar a base de 
lançamento de Alcântara, no Maranhão.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021042717416334-base-de-alcantara-fecha-
parcerias-para-lancamento-de-satelites/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 21:13:07
Título: Sputnik V diz que afirmações da Anvisa são “enganosas” e desafia agência
para debate no Congresso
Descrição: Importação do imunizante russo foi reprovada pela Anvisa, que apontou
falta de relatório técnico e possível falha na segurança, vacina é aplicada em 
62 países
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/sputnik-v-diz-que-
afirmacoes-da-anvisa-sobre-a-vacina-sao-enganosas-e-desafia-agencia-para-debate-
publico-no-congresso/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-27 13:42:57
Título: Regina Duarte terá que pedir desculpas à família Lula por fake news 
sobre Dona Marisa
Descrição: A atriz Regina Duarte, ex-secretária especial de Cultura do governo 
Bolsonaro, terá que publicar uma retratação com “sinceros pedidos de desculpa” 
dirigidos à família do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/regina-duarte-tera-que-pedir-
desculpas-a-familia-lula-por-fake-news-sobre-dona-marisa/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-04-28
Título: Chanceler da Rússia diz que Brasil foi pressionado pelos Estados Unidos 
a não comprar a vacina Sputnik V
Descrição: O chanceler russo, Serguei Lavrov, disse em entrevista que os EUA 
exercem pressão sobre o Brasil para não adquirir a vacina Sputnik V, que já vem 
sendo usada com eficácia em 62 países ao redor do mundo.
Url : https://www.brasil247.com/mundo/chanceler-da-russia-diz-que-eua-nao-
escondem-que-exercem-pressao-no-brasil-sobre-vacina-sputnik-v

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-04-28
Título: Líder da Frente Parlamentar Brasil-China diz que Paulo Guedes é 
"fanfarrão" e deveria ser demitido
Descrição: O deputado Fausto Pinato (PP-SP), líder da Frente Parlamentar Brasil-
China, afirma que o ministro da Economia, Paulo Guedes "narrativa cretina 
bolsonarista" ao atacar o maior parceiro comercial do Brasil.
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Url : https://www.brasil247.com/brasil/lider-da-frente-parlamentar-brasil-china-
diz-que-paulo-guedes-e-fanfarrao-e-deveria-ser-demitido

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-04-27
Título: Cármem Lúcia sinaliza “gravidade incontestável” na conduta de Salles na 
notícia crime enviada à PGR
Descrição: De O Estado de São Paulo: Em despacho com recados ao governo sobre a 
importância da apuração de fatos, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal 
Federal, enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta terça, 27, a 
notícia-crime ‘de gravidade incontestável’ do delegado da Polícia Federal 
Alexandre Saraiva contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acusado de
favorecer madeireiros investigados na Amazônia.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/carmem-lucia-sinaliza-
gravidade-incontestavel-na-conduta-de-salles-na-noticia-crime-enviada-a-pgr/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-27 11:34:26
Título: \Pseudoperícia\: entenda acusação de delegado do Amazonas contra Ricardo
Salles
Descrição: Alexandre Saraiva falou à Câmara na última segunda-feira (26) sobre a
notícia-crime apresentada ao STF contra o ministro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/27/pseudopericia-entenda-acusacao-
de-delegado-do-amazonas-contra-ricardo-salles

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 22:29:12
Título: 27 anos do fim do Apartheid: aprisionado o corpo, liberto o pensamento
Descrição: Na coluna de hoje, Tuta do Uirapuru celebra o Dia da Liberdade na 
África do Sul e relembra o desfile da Porto da Pedra em 2007
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/27-anos-do-fim-do-apartheid-
aprisionado-o-corpo-liberto-o-pensamento/

Fonte: OperaMundi
Data: 2021-04-27
Título: Human Rights Watch: Israel faz 'apartheid' contra palestinos
Descrição: Segundo a organização, governo israelense adota política de 'manter a
dominação' por meio de 'graves abusos contra quem vive nos territórios ocupados'
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/69488/human-rights-
watch-israel-faz-apartheid-contra-palestinos

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 08:36:55
Título: Embaixador chinês rebate Paulo Guedes, que diz que usou “imagem 
infeliz”: “Tomei a CoronaVac”
Descrição: Após Guedes dizer que \chinês inventou o vírus\ e que vacina dos EUA 
é melhor que a Coronavac, Yang Wanming foi às redes e lembrou que a China é 
principal fornecedor do imunizante ao Brasil. Ministro diz que usou \imagem 
infeliz\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/embaixador-chines-rebate-paulo-guedes-
que-diz-que-usou-imagem-infeliz-tomei-a-coronavac/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-27 20:50:09
Título: ‘Decisão da Anvisa de adiar autorização é política’, diz equipe da 
vacina Sputnik V 
Descrição: Laboratório russo lista estudos técnicos e afirma que imunizante é 
seguro e tem controle da qualidade eficiente
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/27/decisao-da-anvisa-de-adiar-
autorizacao-e-politica-diz-equipe-da-vacina-sputnik-v

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-27 12:08:50
Título: Últimas notícias da vacina: Anvisa recusa Sputnik V e estados vão 
disputar na Justiça
Descrição: Estados já compraram pelo menos cerca de 65 milhões de doses do 
imunizante russo que teve o pedido de importação negado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/27/ultimas-noticias-da-vacina-
anvisa-recusa-sputnik-v-e-estados-vao-disputar-na-justica

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-27 18:28:15
Título: Calheiros fala em \agenda da morte\ e em \responsabilizar culpados\ na 
CPI da Covid
Descrição: Escolhido relator, senador indica que irá convocar ministro e ex-
ministros da Saúde de Bolsonaro para explicar tragédia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/27/calheiros-fala-em-agenda-da-
morte-e-em-responsabilizar-culpados-na-cpi-da-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-27 18:56:27
Título: Após denúncia do BdF, médicos que tentam distribuir Ivermectina serão 
investigados
Descrição: Ministério Público vai apurar ação de grupo que pretende distribuir 
20 mil compridos do remédio em Sete Lagoas (MG)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/27/apos-denuncia-do-bdf-medicos-
que-tentam-distribuir-ivermectina-serao-investigados

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-27 14:34:08
Título: Contra apelo bolsonarista, 97% dos brasileiros não tomaram cloroquina, 
diz pesquisa
Descrição: Estudo da UNB mostra rejeição ao tratamento precoce e preocupação 
maior com Saúde (30%) do que com a Economia (3%)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/27/contra-apelo-bolsonarista-97-
dos-brasileiros-nao-tomaram-cloroquina-diz-pesquisa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-27 21:42:08
Título: Gilmar Mendes acusa Bretas de \pescaria probatória\ e anula 75 
apreensões do juiz
Descrição: Buscas e materiais probatórios obtidos em endereços de advogados são 
anulados em processo envolvendo a Fecomércio-RJ
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/27/gilmar-mendes-acusa-bretas-de-
pescaria-probatoria-e-anula-75-apreensoes-do-juiz
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-27 18:07:03
Título: Reunião do Mercosul termina sem acordo  e com bate-boca entre Guedes e 
Martin Guzmán
Descrição: Brasileiro disse que \mão invisível do mercado\ reativaria economias,
\É invisível porque não existe\, ouviu em resposta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/27/reuniao-do-mercosul-termina-sem-
acordo-e-com-bate-boca-entre-guedes-e-martin-guzman
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-27 14:35:40
Título: Filme com Davi Kopenawa alerta sobre avanço do garimpo: \Floresta vale 
mais que ouro\
Descrição: \A Última Floresta\ tem direção de Luiz Bolognesi e roteiro escrito 
em parceria com o xamã Davi Kopenawa
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/27/filme-com-davi-kopenawa-alerta-
sobre-avanco-do-garimpo-floresta-vale-mais-que-ouro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-27 13:57:39
Título: RS: por unanimidade, desembargadores mantêm suspensão das aulas 
presenciais no estado
Descrição: Com negativa do recurso do governo do RS, aulas seguem suspensas 
enquanto perdurar a bandeira preta no estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/27/rs-por-unanimidade-
desembargadores-mantem-suspensao-das-aulas-presenciais-no-estado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-27 13:50:41
Título: Em PE, famílias ocupam imóveis vazios do Minha Casa, Minha Vida, e 
governo corta luz
Descrição: Ocupadas no início do mês de abril, casas continuam sem estrutura 
mínima, mas famílias resistem no local
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/27/em-pe-familias-ocupam-imoveis-
vazios-do-minha-casa-minha-vida-e-governo-corta-luz
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-27 11:43:18
Título: Juiz cotado por Bolsonaro para STF autoriza construção de Museu da 
Bíblia em Brasília
Descrição: Humberto Martins, presidente do STJ, é o nome preferido do senador 
Flávio Bolsonaro para assumir uma vaga no Supremo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/27/juiz-cotado-por-bolsonaro-para-
stf-autoriza-construcao-de-museu-da-biblia-em-brasilia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-27 08:06:00
Título: Indígenas pressionam gestão Covas pela criação de Cinturão Verde Guarani
em SP
Descrição: Projeto de lei tramita há cinco anos na Câmara Municipal e aguarda 
texto substitutivo há quatro meses
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/27/indigenas-pressionam-gestao-
covas-pela-criacao-de-cinturao-verde-guarani-em-sp
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-28 00:03:56
Título: Gleisi sobre ataque de Guedes à China: capataz, incompetente e maldoso
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), reagiu 
aos ataques do ministro da Economia, Paulo Guedes, à China em meio à pandemia. 
Segundo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/gleisi-sobre-ataque-de-guedes-a-
china-capataz-incompetente-e-maldoso/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-27 22:55:17
Título: “Canalhavírus”: Bolsonaro corta salários outra vez na pandemia
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro, possuído pelo canalhavírus, assinou 
medidas provisórias que cortam novamente salários e jornadas diante do 
agravamento da pandemia enquanto seu homólogo americano, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/canalhavirus-bolsonaro-corta-
salarios-outra-vez-na-pandemia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-27 20:10:03
Título: Bolsonaro foi “chifrado” por senador do Centrão na CPI da Covid
Descrição: Trair e coçar é só começar, diz o título de um filme brasileiro. Como
a vida imita a arte    O senador Ciro Nogueira (PP-PI), 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/bolsonaro-foi-chifrado-por-senador-
do-centrao-na-cpi-da-covid/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-27 14:38:25
Título: Governo Bolsonaro recusou 11 ofertas para compras de vacina
Descrição: O governo do presidente Jair Bolsonaro recusou onze ofertas formais 
de fornecimento de vacinas contra a Covid-19. A informação é do Blog do 
jornalista do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/governo-bolsonaro-recusou-11-
ofertas-para-compras-de-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 09:17:56
Título: Guedes e Ramos mostram que trabalho da CPI do Genocídio será mais fácil 
que parece
Descrição: Enquanto os ministros colaboravam com os trabalhos, Renan Calheiros 
foi alçado relator da CPI e em seu discurso inaugural já deu mostras de como 
será o relatório e a investigação. “Os verdugos são inservíveis ao estado 
democrático de Direito\
Url :https://revistaforum.com.br/videos/guedes-e-ramos-mostram-que-trabalho-da-
cpi-do-genocidio-sera-mais-facil-que-parece/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 01:25:50
Título: Lula se reúne com o comando do PT fluminense e dá sinal verde para 
negociação de frente democrática
Descrição: \A ideia é avançar nas negociações de uma grande frente visando o 
apoio a Lula no segundo turno\, disse o o vice-presidente do PT, Washington 
Quaquá, após a reunião
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-se-reune-com-o-comando-do-pt-
fluminense-e-da-sinal-verde-para-negociacao-de-frente-democratica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 23:01:15
Título: Oposição se articula para instalação da CPI da Devastação Ambiental na 
Câmara
Descrição: “A base do nosso pedido são as denúncias feitas pelo delegado da PF 
Alexandre Saraiva contra Ricardo Salles”, afirmou Marcelo Freixo, líder da 
Minoria
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/meio-ambiente/oposicao-se-articula-para-
instalacao-da-cpi-da-devastacao-ambiental-na-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 22:03:40
Título: Após França, Bélgica também proíbe entrada de brasileiros no país devido
à Covid
Descrição: Além do Brasil, país europeu suspendeu voos vindo da Índia e também 
da África do Sul por conta das novas variantes do coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/global/apos-franca-belgica-tambem-proibe-
entrada-de-brasileiros-no-pais-devido-a-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 21:08:20
Título: Joe Biden lança o Plano de Emprego Americano e reforça a importância dos
sindicatos
Descrição: Diferentemente de nós, os trabalhadores estadunidenses têm alguns 
bons motivos para celebrar o 1° de maio.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/joe-biden-lanca-o-plano-de-emprego-
americano-e-reforca-a-importancia-dos-sindicatos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 20:55:44
Título: Governo Bolsonaro é acusado de querer controlar a natalidade de mulheres
pobres
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Descrição: Portaria do Ministério da Saúde prevê distribuição de implante 
contraceptivo subdérmico no SUS somente para mulheres em situação de rua, com 
HIV/AIDS, privadas de liberdade e trabalhadoras sexuais
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/governo-bolsonaro-e-acusado-de-querer-
controlar-a-natalidade-de-mulheres-pobres/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 19:42:35
Título: Viúva do miliciano Adriano da Nóbrega tem prisão preventiva revogada
Descrição: O ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do STJ, decidiu pelo 
recolhimento domiciliar e utilização de tornozeleira eletrônica
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/viuva-do-miliciano-adriano-da-nobrega-
tem-prisao-preventiva-revogada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 17:53:14
Título: Projeto que permite a discussão sobre questões LGBT na escola é aprovado
no Rio de Janeiro
Descrição: Trata-se do \Projeto Escola Sem Mordaça\, o primeiro aprovado no 
Brasil que garante a liberdade de expressão aos professores e alunos
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/projeto-que-permite-a-discussao-sobre-
questoes-lgbt-na-escola-e-aprovado-no-rio-de-janeiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 17:17:11
Título: Washington Post destaca instalação da CPI da Covid e diz que ela pode 
causar “graves danos ao governo”
Descrição: Ao longo do texto, a publicação também afirma que as investigações e 
a volta de Lula ao cenário podem inviabilizar a reeleição de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/washington-post-destaca-instalacao-da-
cpi-da-covid-e-diz-que-ela-pode-causar-graves-danos-ao-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 15:31:36
Título: Paulo Guedes demite Waldery Rodrigues da secretaria especial da Fazenda
Descrição: Estopim para o afastamento foi o embate em torno do orçamento 2021, 
pois, Rodrigues defendia mais cortes, o que desagradou a ala política do governo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/paulo-guedes-demite-waldery-rodrigues-
da-secretaria-especial-da-fazenda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 15:28:59
Título: Ao negar importação da Sputnik, presidente da Anvisa deve ir para início
da fila da CPI
Descrição: Divergências entre Anvisa, Sputnik e governadores que pedem sua 
aprovação devem ser levadas com urgência ao colegiado
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/ao-negar-importacao-da-
sputnik-presidente-da-anvisa-deve-ir-para-inicio-da-fila-da-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 13:50:39
Título: “Lista do governo é uma verdadeira confissão de genocídio”, diz Boulos
Descrição: Em artigo, o coordenador do MTST também afirmou que a CPI não é “uma 
disputa política comezinha, mas a possibilidade salvar vidas”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lista-do-governo-e-uma-verdadeira-
confissao-de-genocidio-diz-boulos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 13:20:41
Título: Pastor zomba da fé dos indígenas Trukás que revoltados quebram templo em
construção, veja o vídeo aqui
Descrição: Entre outras coisas, diante da queixa do Pajé de que o Espírito de 
Luz não descia mais na aldeia, o pastor afirmou: “vai ver cortaram a energia 
dele lá”
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pastor-zomba-da-fe-dos-indigenas-trukas-
que-revoltados-quebram-templo-em-construcao-veja-o-video-aqui/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-27 12:27:02
Título: Indicado por Paulo Guedes, Eduardo Rios assume presidência do IBGE
Descrição: Susana Guerra, ex-presidenta da instituição, pediu exoneração após 
cancelamento do Censo 2021
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/indicado-por-paulo-guedes-eduardo-
rios-assume-presidencia-do-ibge/
 
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: OGlobo
Data: 2021-04-28 05:00:43
Título: Câmara vota hoje proposta para mudar composição do Conselho do MP
Descrição: A Comissão de Constituição e Justiça votará hoje o projeto para fazer
mudanças na composição do Conselho Nacional do Ministério Público.A proposta, de
autoria do deputado Paulo Teixeira, deverá ser votada durante sessão 
extraordinária marcada para as 17h.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/camara-vota-hoje-proposta-para-
mudar-composicao-do-conselho-do-mp-24991324
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-28 06:00:50
Título: Governo gastou R$ 6 milhões sem licitação para espalhar vacinômetros 
pelo Brasil
Descrição: O governo federal gastou R$ 6,2 milhões para exibir em diferentes 
cidades painéis com os números de vacinados no Brasil.Ao todo, foram alugadas 
11.755 telas no país, para o período de 30 de março a 30 de maio.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/governo-gastou-6-milhoes-sem-
licitacao-para-espalhar-vacinometros-pelo-brasil-24991023
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-28 06:00:06
Título: Igualdade salarial também é crescimento econômico
Descrição: “É pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a 
separava do homem, somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência 
concreta”. Simone de Beauvoir, 1967.As Constituições Federais do Brasil de 1934,
1946, 1967 e 1988 proibiram a diferença salarial entre homens e mulheres. 
Url :https://oglobo.globo.com/celina/igualdade-salarial-tambem-crescimento-
economico-1-24990296
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-28 07:52:34
Título: Bolsonaro faz Brasil perder dinheiro internacional para Amazônia, diz 
analista
Descrição: Para Natalie Unterstell, países como Colômbia e Indonésia estão 
ocupando 'vácuo' deixado pelo Brasil em negociações sobre o clima para receber 
doações voltadas à preservação de florestas.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/institutional-56906691
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-27 22:06:45
Título: Operadora é multada em R$ 468 mil por forçar médicos a receitar 
'tratamento precoce' contra covid-19
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Descrição: Médicos relatam pressão da empresa HapVida para receitarem remédio 
sem comprovação científica contra o novo coronavírus. Após revelações, 
Ministério Público do Ceará iniciou apurações.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-56909965
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-27 21:28:26
Título: Brasil já projeta terceira onda da covid-19 com Estados baixando guarda 
no mês mais mortal da pandemia 
Descrição: A chegada de uma terceira onda não é questão de “se”, mas de 
“quando”, de acordo com pesquisadores. Baixa vacinação e flexibilização das 
restrições são apontados como fatores para novo pico no país, que tem mais de 
70% da população suscetível a se contaminar pelo vírus
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-27/brasil-ja-projeta-terceira-
onda-da-covid-19-com-estados-baixando-guarda-no-mes-mais-mortal-da-pandemia.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-27 00:00:00
Título: CPI da Covid recebe em 1º dia ao menos 173 requerimentos, que miram 
convocações e devassa em Manaus e vacinas
Descrição: A CPI da Covid recebeu no primeiro dia de funcionamento uma enxurrada
de pedidos de senadores. Os requerimentos abrem caminho para uma devassa na 
condução do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia.Leia mais 
(04/27/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/04/cpi-da-covid-recebe-em-1o-dia-ao-menos-173-requerimentos-que-
miram-convocacoes-e-devassa-em-manaus-e-vacinas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-27 00:00:00
Título: Rússia reafirmou em reunião que Sputnik é segura e eficaz, diz 
governador Wellington Dias
Descrição: Wellington Dias (PT-PI), presidente do consórcio de governadores do 
Nordeste, diz que representantes do governo russo reafirmaram nesta terça-feira 
(27) que a vacina Sputnik V é segura, eficaz e sem efeitos colaterais graves. 
Ele participou de reunião com cientistas do instituo Gamaleia e membros da 
agência de regulação da Rússia e do ministério da Saúde do país.Leia mais 
(04/27/2021 - 12h57)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/04/russia-reafirmou-em-reuniao-que-sputnik-e-segura-e-
eficaz-diz-governador-wellington-dias.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-28 00:32:00
Título: Câmara pode votar nesta quarta MP que permite renegociação de dívidas 
com fundos constitucionais
Descrição: Entre os itens em pauta está também o projeto que cria o Cartão 
Nacional de Vacinação On-Line
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/751637-camara-pode-votar-nesta-quarta-
mp-que-permite-renegociacao-de-dividas-com-fundos-constitucionais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-27 23:52:00
Título: Câmara aprova MP sobre renegociação de dívidas de empresas do Nordeste e
da Amazônia
Descrição: Texto prevê descontos nos pagamentos aos fundos de investimento Finam
e Finor
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/751543-camara-aprova-mp-sobre-
renegociacao-de-dividas-de-empresas-do-nordeste-e-da-amazonia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-27 23:46:00
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Título: Produtores musicais pedem mais reconhecimento do funk na cultura 
brasileira
Descrição: Comissão debateu a criação do Dia Nacional do Funk - estilo musical 
brasileiro mais ouvido no mundo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/751599-produtores-musicais-pedem-mais-
reconhecimento-do-funk-na-cultura-brasileira/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-27 21:52:00
Título: Deputados cobram indicação de relator da medida provisória sobre isenção
de IPI
Descrição: Pelo texto, a isenção de IPI ficará restrita a veículos novos de até 
R$ 70 mil, além disso, o benefício só poderá ser usado a cada quatro anos, e não
mais a cada dois
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/751508-deputados-cobram-indicacao-de-
relator-da-medida-provisoria-sobre-isencao-de-ipi/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-28 06:00:02
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 28 de abril
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quarta-feira (28), marcada pela recusa da Anvisa em liberar a vacina ButanVac, 
pela CPI da COVID-19 e pela queda livre pandêmica do Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021042817419919-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-28-de-abril/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-28 05:24:08
Título: Falha em aplicativo do Google e Apple expõe dados confidenciais dos 
usuários
Descrição: Uma ferramenta do Google e Apple para rastrear os contatos com 
pessoas contagiadas pela COVID-19 tem uma falha que permite a alguns aplicativos
pré-instalados acessarem os dados do usuário.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2021042817419796-falha-em-
aplicativo-do-google-e-apple-expoe-dados-confidenciais-dos-usuarios/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-28 04:21:16
Título: EUA e Israel acordam criar frente para conter avanço militar do Irã , 
informa mídia
Descrição: Oficiais americanos e israelenses se reuniram na terça-feira (27) na 
embaixada de Israel nos EUA, em Washington DC, para discutir os avanços 
nucleares do Irã.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021042817419420-eua-e-
israel-acordam-criar-frente-para-conter-avanco-militar-do-ira--informa-midia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-28 04:09:46
Título: Chanceler da Rússia sobre Sputnik V no Brasil: EUA não escondem que 
exercem pressão
Descrição: O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, revelou 
em entrevista à Sputnik que os Estados Unidos não escondem que exercem pressão 
sobre o Brasil na questão da vacina russa Sputnik V.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2021042817419396-chanceler-da-russia-
sobre-sputnik-v-eua-nao-escondem-que-pressionam-o-brasil/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-27 13:15:11
Título: Base de Alcântara fecha parcerias para lançamento de satélites
Descrição: A Aeronáutica do Brasil anunciará nesta quarta-feira (28) as 
primeiras parcerias com empresas privadas que passarão a explorar a base de 
lançamento de Alcântara, no Maranhão.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021042717416334-base-de-alcantara-fecha-
parcerias-para-lancamento-de-satelites/

https://br.sputniknews.com/brasil/2021042717416334-base-de-alcantara-fecha-parcerias-para-lancamento-de-satelites/
https://br.sputniknews.com/brasil/2021042717416334-base-de-alcantara-fecha-parcerias-para-lancamento-de-satelites/
https://br.sputniknews.com/russia/2021042817419396-chanceler-da-russia-sobre-sputnik-v-eua-nao-escondem-que-pressionam-o-brasil/
https://br.sputniknews.com/russia/2021042817419396-chanceler-da-russia-sobre-sputnik-v-eua-nao-escondem-que-pressionam-o-brasil/
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021042817419420-eua-e-israel-acordam-criar-frente-para-conter-avanco-militar-do-ira--informa-midia/
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021042817419420-eua-e-israel-acordam-criar-frente-para-conter-avanco-militar-do-ira--informa-midia/
https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2021042817419796-falha-em-aplicativo-do-google-e-apple-expoe-dados-confidenciais-dos-usuarios/
https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2021042817419796-falha-em-aplicativo-do-google-e-apple-expoe-dados-confidenciais-dos-usuarios/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021042817419919-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-28-de-abril/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021042817419919-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-28-de-abril/
https://www.camara.leg.br/noticias/751508-deputados-cobram-indicacao-de-relator-da-medida-provisoria-sobre-isencao-de-ipi/
https://www.camara.leg.br/noticias/751508-deputados-cobram-indicacao-de-relator-da-medida-provisoria-sobre-isencao-de-ipi/
https://www.camara.leg.br/noticias/751599-produtores-musicais-pedem-mais-reconhecimento-do-funk-na-cultura-brasileira/
https://www.camara.leg.br/noticias/751599-produtores-musicais-pedem-mais-reconhecimento-do-funk-na-cultura-brasileira/


 


