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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-11 13:11:30
Título: Em menos de 24h, Acampamento Marielle Vive é alvo de dois atentados a 
tiros no interior de SP
Descrição: Apesar de BO feito, Secretaria de Segurança Pública de Valinhos diz 
que não foi informada e não tomou providências
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/11/em-menos-de-24h-acampamento-
marielle-vive-e-alvo-de-dois-atentados-a-tiros-no-interior-de-sp

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Outro protesto no Brasil contra a agenda antiindígena bolsonarista
Descrição: Brasilia, 11 abr (Prensa Latina) Cerca de seis mil nativos 
brasileiros, acampados na capital desde 4 de abril, marcharam hoje contra a 
mineração ilegal em seus territórios e a chamada agenda anti-indígena do 
presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=520237&SEO=otra-protesta-en-
brasil-contra-agenda-antiindigena-de-bolsonaro

Fonte: Rede Brasil Atual 
Data: 2022-04-11
Título: Garimpo ilegal leva fome, doença e exploração sexual para território 
Yanomami
Descrição: O garimpo ilegal na terra indígena Yanomami (RR) cresceu 3.350% entre
2016 e 2021. A consequência direta é o crescimento da malária, da desnutrição 
infantil, da contaminação por mercúrio e da exploração sexual. O cenário 
aterrador é detalhado no relatório “Yanomami Sob Ataque: garimpo ilegal na Terra
Indígena Yanomami e propostas para combatê-lo“, divulgado nesta segunda-feira 
(11) pela associação Hutukara, que representa o povo Yanomami. 
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2022/04/garimpo-ilegal-traz-
fome-doenca-e-exploracao-sexual-para-territorio-yanomami-estudo/ 

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-04-11 19:00:00
Título: Imagens apontam garimpo ilegal em área solicitada por parceiro do ex-
presidente do ICMBio
Descrição: Indiciado recentemente pela Polícia Federal, Bruno Cezar Cecchini tem
pedidos de garimpo em unidade de conservação onde imagens indicam ocorrer 
atividade garimpeira
Url :https://apublica.org/2022/04/imagens-sugerem-garimpo-ilegal-em-area-
pleiteada-por-parceiro-de-ex-presidente-do-icmbio/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-11 16:32:06
Título: Movimento pela Soberania Popular na Mineração completa 10 anos e faz 
live nesta segunda (11) 
Descrição: O MAM surgiu no Pará em luta contra a Vale e hoje atua em 14 estados 
brasileiros, live ocorre às 20h pelo YouTube
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/11/movimento-pela-soberania-
popular-na-mineracao-completa-10-anos-e-faz-live-nesta-segunda-11

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-11
Título: Deputados acionam MPF por superfaturamento de 143% na compra de Viagra 
para Forças Armadas
Descrição:  Os deputados federais Elias Vaz (PSB-GO) e Marcelo Freixo (PSB-RJ) 
vão acionar o Ministério Público Federal para pedir investigação sobre indícios 
de superfaturamento na compra de Viagra para as Forças Armadas. O índice pode 
chegar a 143%, segundo levantamento dos parlamentares.
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Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/deputados-acionam-mpf-por-
superfaturamento-de-143-na-compra-de-viagra-para-forcas-armadas 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-04-11
Título: Além do Viagra, Forças Armadas aprovam compra de medicamentos contra 
calvície
Descrição: Os remédios Minoxidil e Finasterida são os mais utilizados no mercado
para combater a calvície; corporação comprou, também, 35 mil unidades de Viagra
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/4/11/alem-do-viagra-foras-
armadas-aprovam-compra-de-medicamentos-contra-calvicie-112850.html 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-12
Título: Mais corrupção: Bolsonaro libera recursos para 52 escolas fake no Piauí,
estado de Ciro Nogueira
Descrição: Os esquemas de corrupção no governo Bolsonaro e do centrão estão 
destruindo a credibilidade do Ministério da Educação. "Controlado pelo ministro 
da Casa Civil, Ciro Nogueira, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) autorizou a construção de 52 'escolas fake' no Piauí, abandonando 99 
obras de colégios, creches e quadras poliesportivas que estavam em andamento no 
Estado. A maior parte dos contratos para as obras foi fechada com prefeituras 
piauienses comandadas pelo Progressistas, partido do qual o ministro é 
presidente nacional licenciado. Os números mostram que Nogueira usa dinheiro da 
educação para turbinar a campanha eleitoral de aliados no seu reduto eleitoral. 
Entre as candidaturas está a da sua ex-mulher Iracema Portella".
Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/mais-corrupcao-bolsonaro-
libera-recursos-para-52-escolas-fake-no-piaui-estado-de-ciro-nogueira 

Fonte: Rede Brasil Atual 
Data: 2022-04-11
Título: Metalúrgicos garantem mesa de negociação para debater futuro da Toyota 
em São Bernardo
Descrição: O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (SMABC) conquistou a criação de 
uma mesa de negociação para debater a continuidade da fábrica da Toyota em São 
Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O comunicado foi feito durante assembleia na
manhã desta segunda-feira (11), após uma audiência de conciliação no Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-SP).
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2022/04/metalurgicos-
negociacao-futuro-toyota/ 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-04-11
Título: Ao contrário de SP que privatiza CPTM e piora serviço, Grã Bretanha reestatiza 
Metrô
Descrição: Enquanto no Brasil a moda é privatizar, na Europa, vários países 
estão reestatizando serviços públicos para melhorar a prestação do serviço e 
reduzir os preços exorbitantes cobrados pelas empresas da iniciativa privada que
só visam o lucro. Na Grã-Bretanha, formada por Inglaterra, Escócia e País de 
Gales, o governo decidiu reestatizar o Metrô todas depois de 25 anos. Já em São 
Paulo, o governo fez o contrário, iniciou o processo de privatização das linhas 
da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e deixou a população na mão
e ainda correndo risco de acidente.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/ao-contrario-de-sp-que-privatiza-cptm-e-
piora-servico-gra-bretanha-reestatiza-me-825f 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-11 22:32:28
Título: Câmara aprova PEC que desobriga estados e municípios de investimento 
mínimo em educação
Descrição: Proposta retira a possibilidade de punição a prefeitos e governadores
que não usaram recursos na área durante a pandemia
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/11/camara-aprova-pec-que-desobriga-
estados-e-municipios-de-investimento-minimo-em-educacao

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-11 17:19:08
Título: Deputada negra de MG que contabiliza 3,5 mil ameaças de morte perde 
escolta policial
Descrição: “Nós, mulheres negras, estamos ameaçadas de não podermos exercer o 
nosso direito político”, disse Andréia de Jesus (PT)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/11/deputada-negra-de-mg-que-
contabiliza-3-5-mil-ameacas-de-morte-perde-escolta-policial
  
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-04-11
Título: CUT lança campanha por igualdade de gênero nesta terça-feira (12)
Descrição: Com o objetivo de conscientizar e sensibilizar a sociedade sobre as 
desigualdades de gênero não só no mercado de trabalho, mas em espaços de poder e
na sociedade em geral, a CUT dará início, nesta terça-feira (12), à Campanha 
Igualdade de Oportunidades na Vida, no Trabalho e no Movimento Sindical. A ação 
se dará ao longo de 2022 e 2023 com ampla divulgação de materiais - vídeos, 
textos, informativos, além de atividades como seminários para debater o assunto 
e traçar estratégias de luta contra desigualdade. O lançamento ocorre a partir 
das 18h30, pelas redes sociais da CUT, com participações da ex-presidenta Dilma 
Rousseff, da Vereadora de Curitiba (PT), Ana Carolina Dartora, além da Dra. Laís
Abramo, ex-diretora da Organização Internacional do Trabalho (OIT Brasil) e 
Marilane Teixeira, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do 
Trabalho (CESIT), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/cut-lanca-campanha-por-igualdade-de-
genero-nesta-terca-feira-12-f577 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-11 18:01:25
Título: Sindicato denuncia demissão em massa na empresa Neoenergia de Brasília
Descrição: Sem aviso prévio, trabalhadores foram demitidos nesta segunda-feira 
(11) e escoltados para fora da empresa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/11/sindicato-denuncia-demissao-em-
massa-na-empresa-neoenergia-de-brasilia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-11 09:37:16
Título: Empreiteira que domina licitações no governo Bolsonaro tem suspeita de 
irregularidades, entenda
Descrição: Empresa ganhou licitações disputando com firma de fachada registrada 
em nome do irmão de um dos seus sócios, diz jornal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/11/empreiteira-que-domina-
licitacoes-no-governo-bolsonaro-tem-suspeita-de-irregularidades-entenda
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-11 16:20:08
Título: Os riscos do Big Data e do compartilhamento de dados na saúde
Descrição: Os riscos envolvidos nestas iniciativas vão além da privacidade e 
segurança de dados pessoais. Abrem portas também para práticas abusivas de 
seleção e discriminação de clientela
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/observatorio-banco-central/os-riscos-
do-big-data-e-do-compartilhamento-de-dados-na-saude/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-11 08:45:00
Título: Artigo | Pela liberdade de imprensa e pela verdade dizemos: Assange 
Livre já!
Descrição: WikiLeaks é conhecido pela publicação de documentos secretos de 
governos e empresas enviados por fontes anônimas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/11/artigo-pela-liberdade-de-
imprensa-e-pela-verdade-dizemos-assange-livre-ja
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-12 00:00:00
Título: Advogados viram motoristas de Uber e vendedores com crise na pandemia
Descrição: Clientes que desapareceram, pagamentos que não vieram e a necessidade
de mudar o rumo fizeram parte da vida de advogados ao longo da pandemia. O 
empobrecimento que já era realidade na área se agravou durante o período.Leia 
mais (04/12/2022 - 04h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/advogados-viram-motoristas-de-uber-e-vendedores-com-crise-na-
pandemia.shtml

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-11
Título: Mais de US$ 1,5 bilhão foi gasto em laboratórios biológicos na Ucrânia 
nos últimos 10 anos.
Descrição: Após a escandalosa descoberta dos biolabs norte-americanos na 
Ucrânia, o orador da Câmara Alta russa, Konstantin Kosachev, revela que mais de 
1,5 bilhões de dólares foram gastos em projetos biológicos na Ucrânia durante os
últimos 10 anos.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1579849/m%C3%A1s-de-mil-500-
millones-de-d%C3%B3lares-fueron-destinados-a-labor 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-11 17:52:49
Título: Liga Muçulmana do Paquistão volta ao poder após destituição de Imran 
Khan
Descrição: Ex-premiê acusa Estados Unidos de inteferência e diz que há \
intervenção estrangeira\ em curso no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/11/liga-muculmana-do-paquistao-
volta-ao-poder-apos-destituicao-de-imran-khan
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-11 14:09:19
Título: Haddad chegaria a 49% dos votos válidos em SP com apoio de Lula e 
Alckmin, diz pesquisa Ipespe
Descrição: Ex-prefeito ainda não tem garantia de que terá Alckmin no palanque, 
já que Márcio França segue disposto a concorrer
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/11/haddad-chegaria-a-49-dos-votos-
validos-em-sp-com-apoio-de-lula-e-alckmin-diz-pesquisa-ipespe
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-11 09:56:18
Título: Após 2 anos, jovens do MST voltam a acampamento no local do massacre de 
Eldorado dos Carajás
Descrição: Em 2022, evento volta ao formato presencial e deve reunir 150 
participantes de diferentes partes do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/11/apos-2-anos-jovens-do-mst-
voltam-a-acampamento-no-local-do-massacre-de-eldorado-dos-carajas
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-11 21:40:49
Título: PT vai à PGR e ao TSE e diz que Bolsonaro tenta criar milícias por 
interesses eleitorais
Descrição: 'As ações do presidente constituem estímulos para que o Estado de 
Direito seja desafiado por meio de violência política', argumenta a sigla
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pt-vai-a-pgr-e-ao-tse-e-diz-
que-bolsonaro-tenta-criar-milicias-por-interesses-eleitorais/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-11 20:14:47
Título: Lava Jato: MPF pede arquivamento de denúncia contra Lula e Dilma
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Descrição: Os ex-presidentes eram acusados de obstrução de justiça em processo 
que envolvia o senador Delcídio do Amaral (PT-MS)
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lava-jato-mpf-pede-arquivamento-
de-denuncia-contra-lula-e-dilma/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-11 18:54:13
Título: Ministério Público pede arquivamento de denúncia contra Aloizio 
Mercadante
Descrição: Segundo o jornal Folha de S. Paulo, procurador disse que não viu 
elementos comprobatórios de obstrução de justiça em caso que envolvia Delcídio 
do Amaral
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/ministerio-publico-pede-
arquivamento-de-denuncia-contra-aloizio-mercadante/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-11 18:04:51
Título: Em evento com empresários, Doria diz que passou a enxergar a ‘pobreza 
real’
Descrição: Pré-candidato à Presidência pelo PSDB, ele defendeu sua continuidade 
na corrida eleitoral. \Você está vendo a terceira via aqui, na sua frente\
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/em-evento-com-empresarios-doria-
diz-que-passou-a-enxergar-a-pobreza-real/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-11 15:38:13
Título: Lobby da indústria tenta minar proibição a ultraprocessados nas cantinas
do Rio 
Descrição: Pressão sobre vereadores incluiu carta com ataques ao Guia Alimentar 
e a classificação NOVA 
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/o-joio-e-o-trigo/lobby-da-industria-
tenta-minar-proibicao-a-ultraprocessados-nas-cantinas-do-rio/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-11 14:57:22
Título: Datena é vaiado por apoiadores de Bolsonaro em ato com Tarcísio de 
Freitas
Descrição: O episódio ocorreu durante o Encontro Regional da legenda realizado 
no último sábado 9 em Rio Preto (SP)
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/datena-e-vaiado-por-apoiadores-de-
bolsonaro-em-ato-com-tarcisio-de-freitas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-11 13:59:26
Título: MP diz que Gabriel Monteiro gravou ‘de forma livre e consciente’ sexo 
com menor
Descrição: O documento foi entregue à 28ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, que 
deverá avaliar se receberá ou não a denúncia
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mp-diz-que-gabriel-monteiro-
gravou-de-forma-livre-e-consciente-sexo-com-menor/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-11 20:01:36
Título: Nos EUA, Bernie Sanders luta pelo cancelamento de US$ 1,8 trilhão em 
dívidas estudantis
Descrição: O senador americano Bernie Sanders, de Vermont, presidente do Comitê 
de Orçamento do Senado, criticou incentivos fiscais  Bem-vindo à verdade, o post
%% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/nos-eua-bernie-sanders-luta-pelo-
cancelamento-de-us-18-trilhao-em-dividas-estudantis/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-04-11 19:35:53
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Título: Cirurgiões corroboram suspeitas contra Hemomed e Amil reveladas pelo 
Intercept
Descrição: Em grupo no WhatsApp, médicos especialistas em cabeça e pescoço falam
de mais casos suspeitos na Hemomed, ignorados pela Amil.The post Cirurgiões 
corroboram suspeitas contra Hemomed e Amil reveladas pelo Intercept appeared 
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/04/11/cirurgioes-mais-suspeitas-hemomed-amil/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-04-11 03:00:00
Título: Bonhoeffer: Uma Igreja cristocêntrica, koinônica e diaconal: “estando-
aí-para-outros”. Entrevista especial com Gerson Lourenço
Descrição:  
No atual momento histórico, em que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia contribui
para aumentar as http://www.ihu.unisinos.br/617670-bonhoeffer-e-uma-igreja-
cristocentrica-estando-ai-para-outros-entrevista-especial-com-gerson-lourenco
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-12 04:30:54
Título: Terror ianomâmi: garimpo toma postos de saúde para armazenar máquinas e 
gasolina
Descrição: RIO - Postos de saúde foram dominados por garimpeiros nas regiões de 
Homoxi, Arathau, Parafuri e Kayanaú para serem usados como depósitos, informa 
relatório divulgado nesta segunda-feira pela Hutukara Associação Yanomami.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/terror-ianomami-garimpo-toma-postos-de-
saude-para-armazenar-maquinas-gasolina-25471526
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-11 21:45:07
Título: Por que os sindicatos estão ressurgindo nos EUA
Descrição: Funcionários de empresas dos Estados Unidos, como a Amazon, têm se 
unido para pedir melhores condições. Medida é considerada histórica no movimento
trabalhista do país.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61073350?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-11 00:00:00
Título: Ala do MDB rifa candidatura de Simone Tebet em jantar com Lula
Descrição: Um grupo de caciques do MDB aproveitou o jantar com o ex-presidente 
Lula (PT), nesta segunda-feira (11), para fritar a candidatura da senadora 
Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência da República.Leia mais (04/11/2022 - 22h13)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/ala-do-mdb-rifa-candidatura-de-simone-tebet-em-jantar-com-
lula.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-11 00:00:00
Título: Rodrigo Maia reúne-se com grupo que ajudou a costurar chapa Lula-Alckmin
Descrição: Ex-presidente da Câmara dos Deputados e atual coordenador do programa
de governo do tucano João Doria à Presidência, Rodrigo Maia reuniu-se nesta 
segunda-feira (11) com representantes do grupo jurídico Prerrogativas, de linha 
progressista.Leia mais (04/11/2022 - 16h25)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/04/rodrigo-maia-reune-se-com-grupo-que-ajudou-a-
costurar-chapa-lula-alckmin.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-11 00:00:00
Título: Centrais farão 1º de Maio no Pacaembu com presença de presidenciáveis
Descrição: A celebração do 1º de Maio pelas centrais sindicais terá a presença 
de presidenciáveis considerados \progressistas\.Leia mais (04/11/2022 - 13h51)

https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/04/rodrigo-maia-reune-se-com-grupo-que-ajudou-a-costurar-chapa-lula-alckmin.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/04/rodrigo-maia-reune-se-com-grupo-que-ajudou-a-costurar-chapa-lula-alckmin.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/04/rodrigo-maia-reune-se-com-grupo-que-ajudou-a-costurar-chapa-lula-alckmin.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/04/ala-do-mdb-rifa-candidatura-de-simone-tebet-em-jantar-com-lula.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/04/ala-do-mdb-rifa-candidatura-de-simone-tebet-em-jantar-com-lula.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/04/ala-do-mdb-rifa-candidatura-de-simone-tebet-em-jantar-com-lula.shtml
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61073350?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61073350?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
https://oglobo.globo.com/brasil/terror-ianomami-garimpo-toma-postos-de-saude-para-armazenar-maquinas-gasolina-25471526
https://oglobo.globo.com/brasil/terror-ianomami-garimpo-toma-postos-de-saude-para-armazenar-maquinas-gasolina-25471526
https://theintercept.com/2022/04/11/cirurgioes-mais-suspeitas-hemomed-amil/


Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/04/centrais-farao-1o-de-maio-no-pacaembu-com-presenca-
de-presidenciaveis.shtml
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-04-11 18:56:36
Título: Goiana é a primeira mulher trans a ocupar a diretoria de uma comissão da
OAB
Descrição: A goiana Amanda Souto Baliza é a primeira mulher trans a ocupar a 
direção de uma comissão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
(CFOAB). Amanda foi nomeada vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e 
de Gênero do Conselho Federal. No ano passado, a advogada se tornou a primeira 
mulher trans a virar [ ]The post Goiana é a primeira mulher trans a ocupar a 
diretoria de uma comissão da OAB appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/goiana-e-a-primeira-mulher-
trans-a-ocupar-a-diretoria-de-uma-comissao-da-oab/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-12 06:09:45
Título: OPEP: sanções antirrussas podem causar um dos piores choques de oferta 
de petróleo da história
Descrição: Atuais e futuras sanções antirrussas poderiam causar um dos piores 
choques de oferta de petróleo da história, avisou o secretário-geral da OPEP, 
Mohammed Barkindo, os altos funcionários da UE, acrescentado que seria 
impossível substituir o volume de óleo perdido em tal situação.
Url :https://br.sputniknews.com/20220412/opep-sancoes-antirrussas-podem-causar-
um-dos-piores-choques-de-oferta-de-petroleo-da-historia-22224162.html
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