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Fonte: MST – Brasil
Data: 2022-04-10
Título: Urgente! Acampamento Marielle Vive, em São Paulo, é alvejado por tiros
na madrugada deste domingo (10/4)
Descrição: Na madrugada deste domingo (10/4), por volta das 3h, um homem não
identificado realizou disparos de arma de fogo na direção da portaria do
acampamento Marielle Vive, em Valinhos (SP), colocando em risco a vida de várias
pessoas que estavam no local no momento. O ataque ocorreu poucos dias após a
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de manter a suspensão dos despejos na
pandemia até 30 de junho de 2022.
Url : https://mst.org.br/2022/04/10/urgente-acampamento-marielle-vive-em-saopaulo-e-alvejado-por-tiros-na-madrugada-deste-domingo-10-4/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-04-10
Título: Contra a fome, a inflação e a corrupção, brasileiros ocuparam as ruas do país
Descrição: A fome, a miséria, a carestia e os escândalos de corrupção no governo
de Jair Bolsonaro (PL) foram os principais motivos que levaram milhares de
pessoas às ruas no sábado (9), em diversas capitais do país, para protestar.
Ninguém aguenta mais tantos desmandos e a condução desastrosa da economia com a
inflação voltando a atingir dois dígitos, além das perdas de direitos dos
trabalhadores e das trabalhadoras cada vez mais sem proteção social. O grito
“Bolsonaro nunca mais” ecoou pelo país durante todo o dia nas ruas e nas redes,
onde a população também protestou levando a hastag #BolsonaroNuncaMais à
primeira colocação no ranking nacional do Twitter durante várias horas.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/contra-a-fome-a-inflacao-e-a-corrupcaobrasileiros-ocuparam-as-ruas-do-pais-a37b
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Inflação é a maior para março em 28 anos
Descrição: Variação do IPCA de 1,62% é a mais alta para o mês desde a
implantação do Plano Real e a taxa mensal mais elevada desde 2003. Maiores
impactos vieram dos transportes e alimentos. Combustíveis tiveram alta de 6,70%.
Url :https://www.dw.com/pt-br/inflação-é-a-maior-para-março-em-28-anos/a61411940?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-11
Título: Novo escândalo de corrupção no MEC pode derrubar Ciro Nogueira da Casa
Civil
Descrição: "O Palácio do Planalto demonstra preocupação com o desgaste político
do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ao longo deste domingo, auxiliares
mais próximos do presidente Jair Bolsonaro avaliaram que a revelação de um
esquema de ‘escolas fake’ que tem como base o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE) ameaça a permanência do ministro no governo e tem potencial
corrosivo para a estratégia da campanha à reeleição do presidente, que está
centrada no debate da corrupção", informa a jornalista Andreza Matais, no jornal
Estado de S. Paulo.
Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/novo-escandalo-de-corrupcaono-mec-pode-derrubar-ciro-nogueira-da-casa-civil
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-10 12:45:29
Título: ‘Escolas fake’: Com 3,5 mil escolas inacabadas, governo Bolsonaro dá
aval para construir mais 2 mil
Descrição: FNDE, comandado por aliados de Ciro Nogueira, está no centro do caso
divulgado neste domingo pelo jornal O Estado de S. Paulo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/escolas-fake-com-35-mil-escolasinacabadas-governo-bolsonaro-da-aval-para-construir-mais-2-mil/

Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-04-10 14:30:35
Título: Gastos de estatal sem comprovação somam R$ 3 bilhões, indica jornal
Descrição: Nos três primeiros anos do governo Bolsonaro a Codevasf recebeu
aproximadamente R$ 3 bilhões em emendas parlamentares para obras que não tiveram
o valor real de execução comprovados. O levantamento considerou os repasses
feitos até o final de 2021 e constam em um relatório de auditoria independente
da Russell Bedford divulgado pelo jornal Folha de [ ]The post Gastos de estatal
sem comprovação somam R$ 3 bilhões, indica jornal appeared first on Congresso em
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/gastos-de-estatal-semcomprovacao-somam-r-3-bilhoes-indica-jornal/
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-04-09
Título: Janio de Freitas diz que Bolsonaro deveria ser “investigado com rigor”
Descrição: O jornalista Janio de Freitas defendeu, em sua coluna na Folha de S.
Paulo deste sábado (09), que o presidente Jair Bolsonaro (PL) deveria ser
“investigado com rigor”. No texto denominado “São as entranhas brasileiras”, o
autor afirma que “não cessam” as demonstrações de que o mandatário da República
deveria passar por uma rigorosa apuração.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/janio-de-freitasbolsonaro-investigado/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-11 06:13:20
Título: Julgamento de Daniel Silveira acirra tensão nos bastidores do STF
Descrição: Corte vai reforçar a segurança diante do risco de manifestações e
deve buscar concluir com agilidade a análise do caso
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/julgamento-de-daniel-silveiraacirra-tensao-nos-bastidores-do-stf/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-10 14:48:38
Título: ‘No ano que vem, teremos um novo presidente’, diz Jorge Paulo Lemann
Descrição: Durante a Brazil Conference, nos EUA, promovida por alunos
brasileiros de Harvard e MIT, empresário disse que seu objetivo é melhorar
educação no país
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/no-ano-que-vem-teremos-um-novopresidente-diz-jorge-paulo-lemann/
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-04-11 07:42:34
Título: No Brasil, a moda indígena é utilizada como um "meio de resistência".
Descrição: Manaus. Usando orgulhosamente seus majestosos toucados de penas, as
modelos cantam uma ode à chuva, enquanto os maquiadores desenham linhas negras
em seus rostos, braços e coxas, no primeiro encontro de moda indígena realizado
em Manaus, Brasil.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/cultura/a06n1cul?partner=rss
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-04-10
Título: Polarização Lula x Bolsonaro é retrato da luta de classes no Brasil
Descrição: Pesquisas eleitorais vêm reforçando cada vez mais que o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual ocupante do Planalto, Jair Bolsonaro
(PL), serão os protagonistas da disputa eleitoral de 2022. Enquanto Bolsonaro é
o principal beneficiário da saída do ex-juiz Sergio Moro, Lula segue na
liderança isolada, inclusive com possibilidade de vitória no primeiro turno. Na
mais recente pesquisa Quaest – registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
sob o nº BR-00372/2022 – por exemplo, sem o ex-juiz, Lula aparece com 45% das
intenções de votos, enquanto Bolsonaro marca 31%. Juntos, portanto, os dois
primeiros colocados concentram mais de três quartos das escolhas do eleitorado.

Apesar de contar com ampla simpatia da imprensa comercial, a chamada “terceira
via” não deve chegar muito longe.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/04/polarizacao-lula-xbolsonaro-e-retrato-da-luta-de-classes-no-brasil/
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-04-11 07:42:34
Título: Editorial:
Consulta histórica
Descrição: De acordo com a rápida contagem divulgada ontem à noite pelo
Instituto Nacional Eleitoral (INE), a votação de revogação ocorrida ontem no
país mostrou um apoio esmagador à continuidade de Andrés Manuel López Obrador
como presidente: entre 90,3 e 91,9% dos que votaram a favor desta opção, e
apenas entre 6,4 e 7,8% foram a favor da revogação do mandato que lhe foi
concedido pelos cidadãos em 2018, enquanto entre 1,6 e 2,1% teriam anulado seu
voto.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-10 15:12:51
Título: Macron e Le Pen vão para o segundo turno da eleição presidencial na
França
Descrição: Macron conquistou 28,1% dos votos, contra 23,3% de Le Pen de acordo
com os primeiros resultados
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/macron-e-le-pen-vao-para-o-segundoturno-da-eleicao-presidencial-na-franca/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-10 16:10:44
Título: Boric completa um mês de governo buscando atender expectativas do Chile
Descrição: 'No Chile, há uma fúria social muito forte há muito tempo e a
sociedade não compra rapidamente o discurso de um líder', destaca Claudio
Fuentes, cientista político da Universidade Diego Portales
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/boric-completa-um-mes-degoverno-buscando-atender-expectativas-do-chile/
Fonte: Al Mayadden - Líbano
Data: 2022-04-11
Título: Conflito Rússia-Ucrânia: uma votação errada
Descrição: Conflito Rússia-Ucrânia: a votação errada Este resultado desapontou o
governo dos EUA, promotor da iniciativa, porque Washington esperava uma
repetição do apoio da esmagadora maioria a duas resoluções votadas em março
condenando a operação militar especial da Rússia na Ucrânia. Nessa ocasião, 141
países votaram a favor da primeira resolução e 140 votaram a favor alguns dias
depois. Desta vez, porém, a proposta de Washington foi apoiada por 93 países,
enquanto 24 votaram contra e 58 países se abstiveram. A resolução foi adotada
porque foi aprovada com mais de dois terços dos votos válidos, ou seja, a favor
ou contra, não levando em conta as abstenções. Mas não é mistério para ninguém
que, em números reais, quase metade dos países representados na Assembléia Geral
não apoiou a iniciativa dos EUA. Uma razão possível para este comportamento
reside na extrema imprecisão da resolução proposta pelos Estados Unidos. Lê-se:
"Esta breve revolução expressa grave preocupação com a atual crise humanitária e
de direitos humanos na Ucrânia, em particular relatos de violações e abusos dos
direitos humanos e violações do direito humanitário internacional pela Federação
Russa, incluindo violações grosseiras e sistemáticas e abusos dos direitos
humanos". O curioso sobre o caso é que nem a Assembléia Geral da ONU nem o
Conselho de Direitos Humanos da ONU tinham em suas mãos qualquer relatório
objetivo e imparcial sobre os eventos alegadamente ocorridos. Em outras
palavras, a participação da Rússia no CDH foi temporariamente suspensa por causa
de "relatórios" que não foram produzidos por nenhum órgão responsável do sistema
das Nações Unidas e, quase certamente, por meios de comunicação ou plataformas
de comunicação semelhantes - ou dependentes - dos governos americano e europeu.
Em resumo, a Doutrina Irurzun foi aplicada na arena internacional: suspeita-se
que alguém, neste caso um país, tenha violado os direitos humanos e, enquanto os
relatórios probatórios estão sendo elaborados, uma sanção é aplicada. No caso

argentino: presunção de um crime cometido por um político ou por um funcionário
problemático, e enquanto o crime está sendo confirmado, é ordenada a prisão
preventiva. Na ONU hoje, a mesma coisa foi feita: na ausência de relatórios
prévios, um Estado membro e, ainda por cima, um membro permanente do Conselho de
Segurança, foi suspenso. Uma verdadeira monstruosidade jurídica e um dano cada
vez mais sério à legalidade internacional.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1579615/conflicto-rusia-ucrania:un-voto-equivocado
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-10 16:47:08
Título: Grupos pró-russos fazem manifestação na Alemanha
Descrição: Os organizadores da manifestação pró-russa tentavam chegar ao
principal cemitério da cidade para depositar flores nos túmulos dos soldados
soviéticos mortos durante a Segunda Guerra Mundial
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/grupos-pro-russos-fazem-manifestacaona-alemanha/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-10 15:35:48
Título: Invasão da Ucrânia revive o clamor por reforma da ONU
Descrição: O Conselho tem sido denunciado reiteradamente por sua atual e
recorrente paralisia. Até mesmo o secretário-geral da ONU, António Guterres,
condenou os fracassos do órgão
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/invasao-da-ucrania-revive-o-clamorpor-reforma-da-onu/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Voluntarismo brasileiro, apartheid e o Acordo de Defesa Brasil-Israel
Descrição: O Acordo Brasil-Israel de Cooperação em Questões Relacionadas à
Defesa, aprovado pela Câmara dos Deputados no final do ano passado e que agora,
na última terça feira, 29/03, teve seu texto aprovado também pelo plenário do
Senado e deverá ser promulgado pelo governo federal nos próximos dias. Trata-se
de um acordo que posiciona o Brasil [ ]The post Voluntarismo brasileiro,
apartheid e o Acordo de Defesa Brasil-Israel appeared first on Congresso em
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/blogs-e-opiniao/forum/voluntarismobrasileiro-apartheid-e-o-acordo-de-defesa-brasil-israel/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-10 12:22:04
Título: Famosas por defender cloroquina, médicas miram o Congresso
Descrição: Mayra Pinheiro e Nise Yamaguchi estão entre os nomes que tentarão
usar a notoriedade conquistada pelo negacionismo na pandemia como ativo
eleitoral
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/famosas-por-defender-cloroquinamedicas-miram-o-congresso/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-10 11:56:10
Título: Gabinete criado por Bolsonaro para despachar no Rio custou R$ 1,7 milhão
e nunca foi usado por ele
Descrição: O GLOBO esteve no endereço do escritório presidencial e não encontrou
ninguém trabalhando
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/gabinete-criado-por-bolsonaropara-despachar-no-rio-custou-r-17-milhao-e-nunca-foi-usado-por-ele/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-10 11:08:35
Título: Jaques Wagner diz ter convicção que militares não darão um golpe de
Estado
Descrição: 'Tenho convicção de que militares não querem entrar numa aventura
deste tipo', defendeu o ex-ministro da Defesa

Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/jaques-wagner-diz-ter-conviccaoque-militares-nao-darao-um-golpe-de-estado/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-11 06:13:18
Título: Elon Musk não fará parte do Conselho de Administração do Twitter
Descrição: CALIFÓRNIA, EUA — O bilionário Elon Musk decidiu não fazer parte do
Conselho de Administração do Twitter. A informação foi confirmada por Parag
Agrawal, CEO da companhia, nesta segunda-feira.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/elon-musk-nao-fara-parte-do-conselho-deadministracao-do-twitter-1-25470512
Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-11 05:00:31
Título: Como fica agora o julgamento da pauta verde no STF?
Descrição: A metáfora do cupim que corrói as instituições foi um dos pontos
altos do voto da ministra Cármen Lúcia, relatora de seis das sete ações que
integram a chamada pauta verde do Supremo Tribunal Federal. Essas medidas
judiciais foram impetradas por seis partidos políticos contra o governo federal,
acusado de descumprir regras criadas para proteger a Amazônia e combater
ilícitos ambientais. Cármen Lúcia já apresentou seu voto em relação a dois
casos, julgados em conjunto, que apontam omissão do governo para enfrentar o
desmatamento na Amazônia. Em seu voto, determinou que o governo apresente, em 60
dias, um plano de combate ao desmatamento, que seria equivalente ao plano
original, o chamado PPCDAM, implementado em 2004. No entanto, no terceiro dia de
julgamento, a análise das ações foi interrompida por um pedido de vista do
ministro André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro,
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/como-fica-agora-julgamento-da-pauta-verdeno-stf-25468679
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-11 00:42:44
Título: Eleições na França: esquerda, centro e direita prometem união por Macron
para barrar Le Pen
Descrição: Atual presidente teve desempenho melhor do que apontavam as últimas
pesquisas, mas vai para o segundo turno com diferença pequena contra a
concorrente da direta radical.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61062156?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-11 08:55:44
Título: Brasileiro é premiado em 'Oscar da Fotografia' com imagens da destruição
da Amazônia
Descrição: Lalo de Almeida, fotojornalista do jornal Folha de S. Paulo, venceu
na categoria 'Longa Duração' do World Press Photo, a mais prestigiada premiação
de fotojornalismo do mundo.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61040941?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-10 00:00:00
Título: Lula com Alckmin, Bolsonaro com Ustra
Descrição: Nos últimos 15 dias, os dois candidatos que lideram as pesquisas
eleitorais deixaram claro suas diferenças.Leia mais (04/10/2022 - 16h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2022/04/lula-com-alckmin-bolsonaro-comustra.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-10 17:49:13
Título: Moscou está cumprindo suas obrigações de dívida externa, diz Ministério
das Finanças russo

Descrição: Pasta destacou que, mesmo com as contas em moeda estrangeira do
Ministério da Fazenda e as reservas cambiais do Banco Central congeladas, a
Rússia continuou usando dólares americanos nas transações relacionadas às suas
obrigações de dívida.
Url :https://br.sputniknews.com/20220410/moscou-esta-cumprindo-suas-obrigacoesde-divida-externa-diz-ministerio-das-financas-russo-22201563.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-10 14:01:22
Título: Mídia: gabinete de Bolsonaro no Rio de Janeiro custou R$ 1,7 milhão e
nunca foi usado por ele
Descrição: Reportagem do jornal O Globo esteve no prédio onde funcionários
deveriam estar trabalhando durante a tarde, mas não encontrou ninguém no local.
No dia seguinte, após falar com assessoria especial da Presidência no Rio, a
mídia voltou ao gabinete, mas foi impedida de subir.
Url :https://br.sputniknews.com/20220410/midia-gabinete-de-bolsonaro-no-rio-dejaneiro-custou-r-17-milhao-e-nunca-foi-usado-por-ele-22198980.html

