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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 10:46:52
Título: Arroz e feijão ficaram 60% mais caros em um ano, diz estudo
Descrição: O principal fator da alta é a desvalorização do real frente ao dólar,
que incentiva a exportação e torna a comida mais cara no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/arroz-e-feijao-ficaram-60-mais-caros-
em-um-ano-diz-estudo/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-28 13:35:50
Título: Em ranking da Bloomberg, Brasil aparece com o pior desempenho diante da 
COVID-19
Descrição: Em ranking criado pela Bloomberg, os países da América Latina figuram
entre os piores ao lidar com a pandemia da COVID-19. O Brasil foi colocado na 
última posição, tendo à sua frente Argentina (51º) e Colômbia (50º).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021042817422652-em-ranking-da-bloomberg-
brasil-aparece-com-o-pior-desempenho-diante-da-covid-19/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Cresce aversão ao Brasil no mercado mundial
Descrição: Empresas que querem exportar ou captar financiamento no exterior 
vivem momentos difíceis. Visto como pária por sua política ambiental, país é 
cada vez mais criticado. Opção pelo isolamento vai custar caro à economia.
Url :https://www.dw.com/pt-br/cresce-aversão-ao-brasil-no-mercado-mundial/a-
57365511?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 18:44:20
Título: Dia da Trabalhadora Doméstica: “Apenas 25% têm carteira assinada”, 
mostra estudo do Dieese
Descrição: Pesquisa aponta redução de 1,5 milhão de empregos no setor, que é um 
dos mais precarizados do país. Mulheres negras são as que mais sofrem com os 
vergonhosos indicadores. Economista que participou do estudo falou com 
exclusividade à Fórum
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/dia-trabalhadora-domestica-dieese-
mostra-impactos-da-pandemia-categoria/
 
Fonte: CUT
Data: 2021-04-28
Título: 1,5 milhão de trabalhadores domésticos perderam emprego durante a 
pandemia.
Descrição: Para a técnica da subseção do Diese da CUT, Adriana Marcolino, estudo
mostra a falta de políticas públicas do governo Bolsonaro para proteger esses 
trabalhadores durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com o 
levantamento, a média nacional do rendimento médio mensal dos trabalhadores 
domésticos caiu de R$ 924 para R$ 876. Houve queda em todas as regiões do país, 
exceto na Norte, que ficou estável. As trabalhadoras informais ganham 40% menos 
do que as formais, enquanto e as trabalhadoras negras recebem em média 15% 
menos.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/1-5-milhao-de-trabalhadores-domesticos-
perderam-emprego-durante-a-pandemia-1b1a

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 20:41:36
Título: Movimentos sociais e petroleiros vão vender botijão de gás a R$40 e 
distribuir cestas básicas e máscaras de proteção
Descrição: Ação acontece nesta quinta-feira em 11 cidades e visa atenuar os 
efeitos da crise econômica e social, além de denunciar a omissão do governo 

http://www.labdadosbrasil.com/
https://www.dw.com/pt-br/cresce-avers%C3%A3o-ao-brasil-no-mercado-mundial/a-57365511?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://www.dw.com/pt-br/cresce-avers%C3%A3o-ao-brasil-no-mercado-mundial/a-57365511?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://www.cut.org.br/noticias/1-5-milhao-de-trabalhadores-domesticos-perderam-emprego-durante-a-pandemia-1b1a
https://www.cut.org.br/noticias/1-5-milhao-de-trabalhadores-domesticos-perderam-emprego-durante-a-pandemia-1b1a
https://revistaforum.com.br/noticias/dia-trabalhadora-domestica-dieese-mostra-impactos-da-pandemia-categoria/
https://revistaforum.com.br/noticias/dia-trabalhadora-domestica-dieese-mostra-impactos-da-pandemia-categoria/
https://br.sputniknews.com/brasil/2021042817422652-em-ranking-da-bloomberg-brasil-aparece-com-o-pior-desempenho-diante-da-covid-19/
https://br.sputniknews.com/brasil/2021042817422652-em-ranking-da-bloomberg-brasil-aparece-com-o-pior-desempenho-diante-da-covid-19/
https://revistaforum.com.br/noticias/arroz-e-feijao-ficaram-60-mais-caros-em-um-ano-diz-estudo/
https://revistaforum.com.br/noticias/arroz-e-feijao-ficaram-60-mais-caros-em-um-ano-diz-estudo/


Bolsonaro no combate à pandemia e a atual política de preços da Petrobras, que 
faz o botijão de gás chegar a R$120 em algumas regiões
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/movimentos-sociais-e-petroleiros-
vao-vender-botijao-de-gas-a-r40-e-distribuir-cestas-basicas-e-mascaras-de-
protecao/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-28 08:45:26
Título: Yoki fecha as portas e causa “baque social” em cidade gaúcha de 27 mil 
habitantes
Descrição: Decisão da multinacional General Mills fará o município de Nova Prata
perder R$ 2 milhões da arrecadação anual
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/28/yoki-fecha-as-portas-e-causa-
baque-social-em-cidade-gaucha-de-27-mil-habitantes

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 20:00:24
Título: Áudio de general Ramos revela que ministros se vacinam escondido 
enquanto governo indica cloroquina para o povo
Descrição: Bolsonaro diz que CPI do Genocídio é carnaval fora de época. Senador 
da Bahia que presidiu instalação da CPI diz ter recebido mais de 30 ameaças de 
morte. Anvisa está sendo cautelosa ou atrasando a vacinação? Com Cynara Menezes 
e Lucas Rocha. Convidados: Ana Prestes e Otto Alencar &#8212, #RevistaFórum 
#TVFórum Apoie o jornalismo progressista! [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/audio-de-general-ramos-revela-que-
ministros-se-vacinam-escondido-enquanto-governo-indica-cloroquina-para-o-povo/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-28 17:58:16
Título: Lula critica declarações de Ramos e Guedes
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais 
nesta quarta-feira (28) para criticar as recentes declarações dos ministros Luiz
Eduardo Ramos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/lula-critica-declaracoes-de-ramos-
e-guedes/

Fonte: MST
Data: 2021-04-28
Título: Liberdades sob ataque: Câmara debate revogação da Lei de Segurança 
Nacional
Descrição: Audiência Pública na Câmara Federal traz reflexões sobre a revogação 
de Lei que tem origem no período da ditadura militar e pode ferir liberdades 
fundamentais e o direito de protesto.
Url : https://mst.org.br/2021/04/28/liberdades-sob-ataque-camara-debate-
revogacao-da-lei-de-seguranca-nacional/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 18:44:20
Título: Dia da Trabalhadora Doméstica: “Apenas 25% têm carteira assinada”, 
mostra estudo do Dieese
Descrição: Pesquisa aponta redução de 1,5 milhão de empregos no setor, que é um 
dos mais precarizados do país. Mulheres negras são as que mais sofrem com os 
vergonhosos indicadores. Economista que participou do estudo falou com 
exclusividade à Fórum
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/dia-trabalhadora-domestica-dieese-
mostra-impactos-da-pandemia-categoria/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-28 11:40:42
Título: 600 mil empregadas domésticas deixaram de contribuir com a Previdência 
em 2020
Descrição: Dados da PNAD Contínua, organizados pelo Dieese na última terça (27),
mostram queda no número de vagas no setor
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/28/600-mil-empregadas-domesticas-
deixaram-de-contribuir-com-a-previdencia-em-2020

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-28 13:49:33
Título: Defensoria cobra explicações após tiroteios com a PM que deixaram 9 
mortos no RJ
Descrição: Entre as vítimas foram identificados um marceneiro, um vigilante e 
uma caixa de supermercado a caminho do trabalho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/28/defensoria-cobra-explicacoes-
apos-tiroteios-com-a-pm-que-deixaram-9-mortos-no-rj

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 00:55:16
Título: Tio e sobrinho são assassinados após furtarem carne em supermercado
Descrição: Os dois jovens foram encontrados mortos na última segunda-feira, a 
Unegro Bahia condenou o episódio: \Mais duas vidas negras brutalmente ceifadas 
pela ganância capitalista\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/tio-e-sobrinho-sao-assassinados-apos-
furtar-carne-em-supermercado/

Fonte: De Olho nos Ruralistas
Data: 2021-04-28
Título: Sem máscaras, presidente da Funai e líderes da Aprosoja aglomeram em 
terra indígena
Descrição: Fotos divulgadas pela Associação Brasileira dos Produtores de Soja 
mostram dirigentes e Marcelo Xavier ao lado de representantes de várias etnias, 
em evento no Mato Grosso; povo Xavante lidera ranking de mortes por Covid-19 
entre indígenas. Com 79 óbitos confirmados por Covid-19, os Xavante são a etnia 
mais afetada pela pandemia no Brasil. O alto grau de vulnerabilidade ao 
coronavírus, no entanto, não impediu que líderes do agronegócio mato-grossense 
deixassem as máscaras de lado e provocassem aglomerações durante evento 
realizado na Terra Indígena Sangradouro, em Primavera do Leste (MT).
Url : https://deolhonosruralistas.com.br/2021/04/28/sem-mascaras-presidente-da-
funai-e-lideres-da-aprosoja-aglomeram-em-terra-indigena/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-28 17:40:35
Título: Centrais sindicais realizam atividades na Semana da Trabalhadora e do 
Trabalhador
Descrição: Entidades realizarão um ato unificado no sábado (1º), que será feito 
pela internet em virtude da pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/28/confira-sindicais-realizam-
atividades-na-semana-da-trabalhadora-e-do-trabalhador

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-04-28 03:00:00
Título: O trabalho digital é o ingrediente não secreto da inteligência 
artificial. Entrevista especial com Antonio Casilli
Descrição:  
A visão distópica de manchetes e pesquisas que anunciam a substituição do 
trabalho humano por robôs, es [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/608723-o-trabalho-digital-e-o-ingrediente-nao-
secreto-da-inteligencia-artificial-entrevista-especial-com-antonio-casilli
 
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Marco Aurélio Mello determina que governo realize Censo em 2021
Descrição: Para ministro do STF, não realização da pesquisa fere a constituição 
e prejudica políticas públicas. Ministério da Economia havia anunciado 
cancelamento da pesquisa após corte de verbas.
Url :https://www.dw.com/pt-br/marco-aurélio-mello-determina-que-governo-realize-
censo-em-2021/a-57367538?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-28 17:22:23
Título: Sem orçamento, servidores do IBGE questionam decisão do STF que exige 
Censo em 2021
Descrição: Falta de previsão orçamentária e pandemia preocupam servidores, que 
defendem que pesquisa seja realizada no ano que vem
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/28/sindicato-dos-servidores-do-
ibge-questiona-decisao-do-stf-que-exige-censo-em-2021

Fonte: Montedo
Data: 2021-04-28
Título: Ao andar sem máscara, Pazuello perde os poucos defensores que lhe 
restavam nas Forças Armadas
Descrição: Bela Megale, Flagrado sem máscara em um shopping em Manaus no último 
domingo, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello perdeu os poucos defensores que
ainda tinha nas Forças Armadas. A atitude do general foi classificada como 
“indefensável” por colegas da cúpula militar.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/04/28/ao-andar-sem-mascara-pazuello-perde-
os-poucos-defensores-que-lhe-restavam-nas-forcas-armadas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-28 13:46:10
Título: É um dever valorizar a enfermagem
Descrição: Por Enio Verri* Não é nada inédito falar do esforço e da entrega dos 
profissionais envolvidos com a área de saúde e que estão na 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/e-um-dever-valorizar-a-enfermagem/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-28 21:15:59
Título: STF mantém Daniel Silveira em prisão domiciliar, deputado vira réu com 
base na LSN
Descrição: Relator disse que não se pode confundir liberdade de expressão com 
liberdade de agressão e defesa de volta da ditadura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/28/stf-mantem-daniel-silveira-em-
prisao-domiciliar-deputado-vira-reu-com-base-na-lsn
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-28 17:49:46
Título: Após protestos, presidente do Senado adia votação de PL que incentiva 
grilagem
Descrição: De interesse da bancada ruralista, PL 510/2021 foi colocado em 
votação de véspera e afeta florestas e meio ambiente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/28/apos-protestos-presidente-do-
senado-adia-votacao-de-pl-que-incentiva-grilagem
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-28 16:59:30
Título: Assembleia Legislativa do Pará aprova CPI para investigar atuação da 
Vale no estado
Descrição: A votação contou com 27 dos 41 deputados favoráveis à abertura da 
Comissão Parlamentar de Inquérito
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/28/assembleia-legislativa-do-para-
aprova-cpi-para-investigar-atuacao-da-vale-no-estado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-28 15:58:14
Título: Ceará registra 112 homicídios contra crianças e adolescentes entre 
janeiro e março
Descrição: Número é 96% maior que dados do mesmo período de 2019 e 32,5% menor 
que em 2020, ano de motim da PM no estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/28/ceara-registra-112-homicidios-
contra-criancas-e-adolescentes-entre-janeiro-e-marco
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-04-28 12:38:57
Título: Assembleia da Venezuela denuncia corrupção e gastos milionários de 
Guaidó e aliados
Descrição: Comissão de investigação aponta que EUA já teriam liberado US$ 30 
bilhões para a oposição venezuelana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/28/assembleia-da-venezuela-
denuncia-corrupcao-e-gastos-milionarios-de-guaido-e-aliados
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-28 10:23:53
Título: Governo pode usar \teto de gastos\ para travar renda básica determinada 
pelo STF
Descrição: \É uma regra que foi autoimposta pelo Brasil para si mesmo. Ela pode 
e deve ser mudada\, avalia economista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/28/governo-pode-usar-teto-de-
gastos-para-travar-renda-basica-ordenada-pelo-stf-para-2022
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-28 09:08:13
Título: Plano de desestatização de Guedes está \na contramão do mundo\, diz 
economista
Descrição: Para supervisor técnico do Dieese-RJ, privatização dos Correios e 
Eletrobrás deve impactar recuperação da economia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/28/plano-de-desestatizacao-de-
guedes-esta-na-na-contramao-do-mundo-diz-economista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-04-28 07:49:57
Título: Estado é cúmplice do avanço do agrotóxico, diz relatório sobre Brasil e 
mais 7 países
Descrição: Material produzido pela organização Fian Brasil foi divulgado nesta 
terça-feira (27), com a presença de relator da ONU
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/04/28/estado-e-cumplice-do-avanco-do-
agrotoxico-diz-relatorio-sobre-brasil-e-mais-7-paises
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-29 01:44:36
Título: Lewandowski, artilheiro do STF, vai relatar ação que tenta barrar Renan 
Calheiros da CPI da Covid
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro ficou bastante magoado com a escolha do 
ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), para a 
relatoria de ação que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/lewandowski-artilheiro-do-stf-vai-
relatar-acao-que-tenta-barrar-renan-calheiros-da-cpi-da-covid/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-29 01:00:19
Título: O perfil de quem apoia Bolsonaro: homem, coroa, sulista, rico, 
escolaridade baixa
Descrição: Segundo pesquisa do DataPoder, divulgada nesta quarta (28/4), o 
perfil do apoiador do presidente Jair Bolsonaro é este: homem, coroa (entre 45 e
59 anos), 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/o-perfil-de-quem-apoia-bolsonaro-
homem-coroa-sulista-rico-escolaridade-baixa/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-29 00:34:06
Título: Pfizer promete entregar ao Brasil 1 milhão de doses de vacina nesta 
quinta-feira
Descrição: O Brasil tem 211 milhões de habitantes, segundo o IBGE O primeiro 
lote de vacinas da Pfizer chega quinta-feira (29/4) ao Brasil. No total, 1 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/pfizer-promete-entregar-ao-brasil-
1-milhao-de-doses-de-vacina-nesta-quinta-feira/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-28 20:25:23
Título: 29 de abril: Professores recordam o Massacre do Centro Cívico em 2015
Descrição: Atos em todo o Paraná rememoram o Massacre do Centro Cívico Em 
Curitiba haverá um ato na Seed, seguido de carreata até o Centro Cívico, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/29-de-abril-professores-recordam-o-
massacre-do-centro-civico-em-2015/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-28 19:12:25
Título: Flávio Dino impõe derrota a Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal
Descrição: Marco Aurélio Mello acolheu a ação do governo do Maranhão e 
determinou que o governo federal realize o Censo O governador do Maranhão, 
Flávio Dino 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/flavio-dino-impoe-derrota-a-
bolsonaro-no-supremo-tribunal-federal/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-28 12:42:04
Título: Chanceler da Rússia sobre Sputnik V no Brasil: EUA não escondem que 
exercem pressão
Descrição: Sputnik Brasil  O chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, em entrevista à
Sputnik revelou a pressão exercida pelos EUA sobre o Brasil na questão da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/chanceler-da-russia-sobre-sputnik-
v-no-brasil-eua-nao-escondem-que-exercem-pressao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-29 08:40:12
Título: CPI do Genocídio: Convocação de médica pró-cloroquina foi feita no 
Planalto
Descrição: Entre os requerimentos, está o da convocação da médica Nise 
Yamaguchi, que chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Saúde e se 
tornou uma espécie de guru de defesa da cloroquina por apoiadores de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/cpi-do-genocidio-convocacao-
de-medica-pro-cloroquina-foi-feita-no-planalto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 23:55:24
Título: Marta Suplicy anuncia que prefeitura de SP já tem tratativas para 
comprar a Soberana 2, vacina cubana contra a Covid
Descrição: Segundo a secretária de Relações Internacionais de Bruno Covas 
(PSDB), prefeitura paulistana já entrou na \fila\ para adquirir o imunizante 
assim que aprovado e ainda estuda instalar fábrica da Soberana na cidade
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/marta-suplicy-anuncia-que-
prefeitura-de-sp-ja-tem-tratativas-para-comprar-a-soberana-2-vacina-cubana-
contra-a-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 23:18:34
Título: PGR atende PT e PSOL e defende derrubada da lei da autonomia do Banco 
Central
Descrição: \Impedir esse retrocesso é defender o Brasil\, comemorou o senador 
Jean Paul (PT), líder da Minoria no Senado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pgr-atende-pt-e-psol-e-defende-
derrubada-da-lei-da-autonomia-do-banco-central/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 23:10:17
Título: Ministro do TST é mais um a morrer na tragédia do coronavírus no Brasil
Descrição: Walmir Oliveira da Costa tinha 63 anos e já havia perdido o irmão 
para a Covid no último mês
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/ministro-do-tst-e-mais-um-a-
morrer-na-tragedia-do-coronavirus-no-brasil/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 22:00:18
Título: Orçamento 2021 do governo Bolsonaro coloca o país em alto risco
Descrição: [RETRANSMISSÃO] O programa Pauta Brasil debaterá como o Orçamento 
2021 coloca o país em alto risco. Com cortes em áreas fundamentais, como saúde, 
educação, ciência e tecnologia, o enfrentamento à pandemia e a solução para as 
crises geradas pelo governo Bolsonaro ficam cada dia mais distantes. Com 
mediação de Elen Coutinho, diretora da Fundação Perseu [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/orcamento-2021-do-governo-bolsonaro-
coloca-o-pais-em-alto-risco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 21:50:55
Título: Senador que presidiu instalação da CPI do Genocídio denuncia que foi 
alvo de ataques em massa de robôs
Descrição: \Quem não deve não teme\, disse Otto Alencar (PSD-BA) durante 
entrevista ao Jornal da Fórum
Url :https://revistaforum.com.br/politica/senador-que-presidiu-instalacao-da-
cpi-do-genocidio-denuncia-ataques-em-massa-de-robos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 20:10:44
Título: Uma frente, urgente, para derrotar o genocida – Por Chico Vigilante
Descrição: Bolsonaro ainda tem 20 meses de mandato e tudo indica que Paulo 
Guedes segue com ele. O Brasil vai ladeira abaixo e o Orçamento de 2021 só 
reforça isso
Url :https://revistaforum.com.br/debates/uma-frente-urgente-para-derrotar-
genocida-por-chico-vigilante/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 19:59:08
Título: Sete ex-ministros da Educação afirmam em carta que o Inep está em 
“perigo” com Bolsonaro
Descrição: Ligado ao MEC, o órgão é o responsável pelas avaliações feitas em 
todo País, como o Enem
Url :https://revistaforum.com.br/politica/sete-ex-ministros-da-educacao-afirmam-
em-carta-que-o-inep-esta-em-perigo-com-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 19:21:54
Título: Deputados federais enviam nota ao presidente da Alesp em repúdio à 
tramitação de PL homofóbico
Descrição: \Este Projeto de Lei, além de não ter qualquer relevância no momento 
gravíssimo que vivemos, é um verdadeiro ataque à diversidade sexual e de 
gênero\, afirma a mesa diretora da CDHM da Câmara Federal sobre o PL 504/2020, 
que está sendo discutido na Assembleia paulista
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/deputados-federais-enviam-nota-ao-
presidente-da-alesp-em-repudio-a-tramitacao-de-pl-homofobico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 19:20:36
Título: Por temer ameaças de superior, soldado da PM vítima de assédio pede 
medidas protetivas
Descrição: O advogado de Jéssica Paulo do Nascimento solicitou, ainda, a prisão 
preventiva do tenente-coronel Cássio Novaes, acusado de assédio e abuso sexual
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/por-temer-ameacas-de-superior-soldado-
da-pm-vitima-de-assedio-pede-medidas-protetivas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 19:00:20
Título: TRF-4 revoga prisão de Eduardo Cunha
Descrição: O ex-presidente da Câmara estava sob prisão preventiva domiciliar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/trf-4-revoga-prisao-de-eduardo-cunha/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 18:24:28
Título: Bolsonaro comete gafe histórica e diz que Antártica fica no Brasil, veja
vídeo
Descrição: “Conheça o Brasil por dentro e por fora. A verdade acima de tudo. 
Amazônia, Antártica, a nossa agricultura, a nossa piscicultura, áreas para 
turismo”, disse o presidente, ao divulgar um canal de turismo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-comete-gafe-historica-e-diz-
que-antartica-fica-no-brasil-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 18:22:51
Título: SP: PL que visava proibir LGBTs em publicidades sofre derrota e volta 
para as comissões
Descrição: A deputada Erica Malunguinho conseguiu 26 assinaturas de apoio para 
uma emenda de plenário, com isso, o PL homofóbico volta a ser discutido nas 
comissões
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pl-que-visava-proibir-lgbts-em-
publicidades-sofre-derrota-e-volta-para-as-comissoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 18:19:18
Título: “Biden quer cortar hambúrgueres”: a mentira dos republicanos após o 
anúncio de metas climáticas dos EUA
Descrição: Extrema direita norte-americana utiliza a questão do consumo de carne
bovina contra os democratas
Url :https://www.portalveg.com.br/meio-ambiente/biden-quer-cortar-hamburgueres-
a-mentira-dos-republicanos-apos-o-anuncio-de-metas-climaticas-dos-eua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 15:13:32
Título: Exclusivo: Governo Bolsonaro deixa de fora parte das pessoas com 
deficiência de grupo prioritário da vacina
Descrição: Pessoas com deficiência seriam vacinadas após grupo de comorbidades. 
Com nova diretriz, apenas os que recebem auxílio serão imunizados
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/exclusivo-governo-bolsonaro-
deixa-de-fora-parte-das-pessoas-com-deficiencia-de-grupo-prioritario-da-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 13:55:50
Título: Mensagens de WhatsApp revelam estremecimento entre Rodrigo Pacheco e 
Flávio Bolsonaro, leia na íntegra aqui
Descrição: O filho de Bolsonaro ainda deu show à parte para tentar evitar a CPI.
De uma hora pra outra, o senador se tornou adepto do isolamento social para 
proteger seus pares
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mensagens-de-whatsapp-revelam-
estremecimento-entre-rodrigo-pacheco-e-flavio-bolsonaro-leia-na-integra-aqui/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 13:48:03
Título: Sputnik diz que decisão da Anvisa é política: “Alegações não têm 
embasamento científico”
Descrição: Em nota oficial, equipe técnica da vacina russa diz que alegações da 
Anvisa \não podem ser tratadas com seriedade na comunidade científica e entre os
reguladores internacionais\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/coronavirus/sputnik-diz-que-decisao-da-
anvisa-e-politica-alegacoes-nao-tem-embasamento-cientifico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 11:31:26
Título: Empresários dizem que medidas de Bolsonaro para salvar emprego chegaram 
tarde: “Na hora certa, teriam evitado UTI”
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Descrição: Associação de Bares e Restaurantes, que se reuniu com Bolsonaro e 
Guedes em janeiro, disse que demora de três meses em promulgar medidas resultou 
no fechamento de 35 mil estabelecimentos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/empresarios-dizem-que-
medidas-de-bolsonaro-para-salvar-emprego-chegaram-tarde-na-hora-certa-teriam-
evitado-uti/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-28 10:52:01
Título: Carlos Bolsonaro perde foro privilegiado em investigação sobre 
“rachadinha”
Descrição: Investigação sobre esquema de corrupção no gabinete de Carlos 
Bolsonaro na Câmara tem como alvo, inclusive, alguns funcionários que atuaram 
com o irmão, Flávio, na Alerj, e o pai, Jair, no Congresso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/carlos-bolsonaro-perde-foro-
privilegiado-em-investigacao-sobre-rachadinha/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-04-29 04:04:49
Título: Amazonas gastou R$ 16,5 milhões em leitos inúteis no pico da pandemia
Descrição: Enquanto a taxa de ocupação das UTIs na capital passava de 90%, as 
Unidades de Cuidados Intermediários tinham entre 50 e 100 vagas ociosas.The post
Amazonas gastou R$ 16,5 milhões em leitos inúteis no pico da pandemia appeared 
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/04/29/amazonas-leitos-inuteis-pico-pandemia/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-29 05:00:01
Título: O que esperar da pandemia nos próximos meses?
Descrição: No começo de abril, o Brasil batia recordes consecutivos de mortes 
pela Covid-19. Chegou a registrar 4.190 no dia último dia 8. No entanto, os 
números da pandemia, lentamente, apresentam uma progressiva melhora. Nesta 
quarta-feira (28), foram contabilizadas 3.019 mortes e, nesse momento, apenas o 
Acre apresenta uma tendência de aumento de óbitos, sendo que a taxa média em 
outros 14 estados é de queda. Mesmo assim, não há motivos para comemoração. 
Considerando a média móvel dos últimos sete dias, o Brasil deve superar nesta 
quinta-feira a barreira de 400 mil vítimas da pandemia.
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-que-esperar-da-pandemia-nos-proximos-
meses-1-24992765
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-29 06:00:39
Título: Homem latino morre nos EUA após abordagem policial semelhante ao 
assassinato de George Floyd
Descrição: Um homem latino morreu após um agente ter ficado sobre suas costas 
com o joelho durante uma abordagem policial nos Estados Unidos. A ação policial 
ocorreu em 19 de abril mas as imagens foram divulgadas nesta terça-feira (27). A
vítima foi identificada como Mario Gonzalez, de 26 anos, e sua família afirma 
que ele foi morto por força excessiva dos oficiais, de modo semelhante ao 
assassinato de George Floyd. 
Url :https://epoca.globo.com/mundo/homem-latino-morre-nos-eua-apos-abordagem-
policial-semelhante-ao-assassinato-de-george-floyd-24992680
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-29 07:47:15
Título: Discurso de Biden ao Congresso: 5 momentos-chave
Descrição: Pela primeira vez na história americana, as duas pessoas sentadas 
atrás do presidente americano enquanto ele proferia tradicional discurso eram 
mulheres.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-56926274
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-28 17:30:46
Título: Covid: como Portugal foi de líder em mortes a zero vítimas em 3 meses
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Descrição: De campeão de mortes e casos na União Europeia a único país sem 
mortes por covid-19 em 24 horas. Portugal viveu dois extremos durante esta 
pandemia em um curto espaço de apenas três meses.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-56917151
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-28 14:09:27
Título: Operadora é multada em R$ 468 mil por forçar médicos a receitar 
'tratamento precoce' contra covid-19
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: 2021-04-28 20:41:48
Título: Espionagem alemã vai vigiar movimento negacionista da covid-19
Descrição: Autoridades temem que o grupo Querdenker perpetue teorias 
conspiratórias espalhadas durante a pandemia. Eles estão pro trás de protestos 
contra medidas de isolamento social e ameaças à imprensa
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-04-28/espionagem-alema-vai-
vigiar-movimento-negacionista-da-covid-19.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-28 22:36:29
Título: Indígenas derrubam estátua de colonizador espanhol em protestos contra 
as reformas na Colômbia
Descrição: Monumento a Sebastián de Belalcázar em Cali cai em dia de protestos 
em todo o país contra a impopular reforma tributária do presidente Iván Duque em
meio à terceira onda da covid-19
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-04-28/indigenas-derrubam-
estatua-de-colonizador-espanhol-em-protestos-contra-as-reformas-na-colombia.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-04-28 00:00:00
Título: Cacique Raoni vai participar de audiência no Senado sobre combate à 
Covid-19 pelos indígenas
Descrição: As comissões de Meio Ambiente e de Direitos Humanos no Senado vão 
fazer audiência na sexta-feira (30) sobre o enfrentamento à Covid-19 nas 
populações indígenas.Leia mais (04/28/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/04/cacique-raoni-vai-participar-de-audiencia-no-senado-
sobre-enfrentamento-a-covid-19-pelos-indigenas.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-29 01:00:00
Título: Relator nega privatização dos Correios e defende diálogo
Descrição: Representantes de trabalhadores temem demissões, mas governo garante 
que exploração pela iniciativa privada vai garantir investimentos e gerar 
empregos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/752252-relator-nega-privatizacao-dos-
correios-e-defende-dialogo/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-29 00:25:00
Título: Sociedade civil aponta riscos em proposta de substituição da Lei de 
Segurança Nacional
Descrição: Presidente da Comissão de Direitos Humanos pede mais debates antes da
votação do texto pelo Plenário
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/752171-sociedade-civil-aponta-riscos-em-
proposta-de-substituicao-da-lei-de-seguranca-nacional/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Data: 2021-04-29 06:05:03
Título: Nova espécie de sapo pingo-de-ouro 'fluorescente' é descoberta no Brasil
Descrição: Assim como a maioria dos anfíbios da família Brachycephalus, esta 
espécie possui uma pele venenosa de cor intensa laranja e pode brilhar sob a luz
ultravioleta.
Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2021042917426379-nova-
especie-de-sapo-pingo-de-ouro-fluorescente-e-descoberta-no-brasil-fotos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-29 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 29 de abril 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais importantes 
desta quinta-feira (29), na qual a CPI da COVID vota seu plano de trabalho, a 
China inicia a construção de sua estação espacial e base aérea sofre possível 
ataque com vítimas militares em Mianmar.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021042917425945-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-29-de-abril-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-28 14:09:52
Título: Só a Petrobras pode ajudar a indústria naval brasileira a crescer 
novamente, diz especialista
Descrição: A única empresa que pode ajudar a recuperar a indústria naval 
brasileira é a Petrobras: é o que afirmou Sérgio Bacci, vice-presidente 
executivo do Sinaval (Sindicato Nacional da Indústria da Construção Naval e Off 
Shore), em entrevista à Sputnik Brasil nesta quarta-feira (28). 
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021042817422815-so-a-petrobras-pode-
ajudar-a-industria-naval-brasileira-a-crescer-novamente-diz-especialista/
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