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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-13 15:51:54
Título: Dona Ivone Lara faria 100 anos nesta quarta
Descrição: Cantora e compositora inspirou gerações de artistas femininas e
também o Dia Nacional da Mulher Sambista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/13/dona-ivone-lara-faria-100-anosnesta-quarta-comemoracao-tem-programacao-gratuita-no-rio
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-04-13
Título: SBPC: ‘O que mais mata os brasileiros é a desigualdade’, diz Vecina
Descrição: “A economia do Brasil sobreviveu matando 660 mil brasileiros. Se é
para isso que temos um país, estamos muito errados. Mas não estamos pensando
muito nisso”, disse o professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de
São Paulo (FSP-USP) Gonzalo Vecina Neto em seminário realizado na tarde de hoje
(13) pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) para discutir
uma agenda de saúde para entregar aos candidatos à Presidência da República e ao
Congresso Nacional. O sanitarista defendeu que a perspectiva do enfrentamento às
desigualdades esteja no centro do debate sobre um modelo alternativo para a
economia na definição de propostas para a saúde pública do Brasil. “Quando
estamos discutindo o SUS e as contribuições que essa crise trouxe para a nossa
realidade (verificamos) que o que mais mata os brasileiros é a desigualdade. E
que a coisa mais importante para combater a crise sanitária é o SUS. E dessas
duas coisas, eu tenho certeza, nós vamos nos esquecer amanhã”, disse.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/04/sbpc-o-quemais-mata-brasileiros-e-a-desigualdade-diz-vecina/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-04-13
Título: Bolsonaro impõe sigilo de reuniões com pastores envolvidos no bolsolão do MEC
Descrição: A preocupação do governo de Jair Bolsonaro (PL) com as denúncias de
corrupção é tamanha que não basta tentar barrar a CPI do MEC. Agora o governo
impõe sigilo em informações relativas aos encontros do presidente com os
pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Ambos são investigados pela Polícia
Federal após denúncias de operarem esquema de cobrança de propinas no Ministério
da Educação. Inclusive com pedido de barras de ouro para ajudar na liberação de
recursos da pasta.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/bolsonaro-impoe-sigilo-de-reunioes-compastores-envolvidos-no-bolsolao-do-mec-abb3
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-04-13
Título: Bolsonaro debocha de internauta que questionou sigilos do governo : "Em
100 anos saberá"
Descrição: Desta vez, a informação que o Planalto quer esconder está relacionada
aos encontros entre Bolsonaro e pastores lobistas
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/4/13/bolsonaro-debocha-deinternauta-que-questionou-sigilos-do-governo-em-100-anos-sabera-112973.html
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-14
Título: Governo Bolsonaro é denunciado na OCDE por corrupção, retrocessos
ambientais e violações de direitos humanos
Descrição: Três meses após o Brasil ter sido convidado pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) a integrar o grupo, as
organizações Anistia Internacional Brasil, Human Rights Watch, Transparência
Internacional-Brasil e WWF-Brasil enviaram na terça-feira (11) uma carta ao
secretário geral da OCDE com alertas sobre desmontes promovidos pelo atual
governo que afetam o fortalecimento da democracia, o combate à corrupção, a
transparência, os direitos humanos e o meio ambiente.

Url : https://www.brasil247.com/brasil/governo-bolsonaro-e-denunciado-na-ocdepor-corrupcao-retrocessos-ambientais-e-violacoes-de-direitos-humanos
Fonte: The Guardian
Data: 2022-04-13 14:41:50
Título: Bolsonaro enfrenta um duro escrutínio sobre a compra de implantes
penianos por militares
Descrição: O Exército diz ter adquirido três implantes de silicone, ao invés dos
60 relatados pela mídia, depois de revelações que os militares compraram Viagra.
Outras questões foram levantadas sobre os gastos militares com tratamentos de
impotência sob Jair Bolsonaro depois de alegações de que o Ministério da Defesa
do Brasil havia aprovado a compra de implantes penianos que custaram mais de
meio milhão de libras. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/apr/13/brazil-military-penileimplants-purchase-jair-bolsonaro
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-13 18:04:08
Título: TCU abre processo para investigar a compra de Viagra pelas Forças
Armadas
Descrição: O procedimento mira possível desvio de finalidade e eventual
superfaturamento na aquisição dos medicamentos
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/tcu-abre-processo-parainvestigar-a-compra-de-viagra-pelas-forcas-armadas/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-04-13
Título: Com recursos triplicados por Bolsonaro, militares têm verba até para
botox
Descrição: Além da compra de Viagra e prótese peniana com recursos públicos, os
militares também reservaram R$ 546 mil para aquisição da toxina botulínica. Mas
negam uso estético
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/04/com-recursostriplicados-por-bolsonaro-militares-tem-verba-ate-para-comprar-botox/
Fonte: Viomundo
Data: 2022-04-13
Título: Ricardo Mello: Para a farra do viagra tem dinheiro, para os absorventes, não
Descrição: Leite condensado, picanha, salmão, cervejas especiais, viagra e
próteses penianas. A dura, mas nem tanto, vida nos quartéisÉ difícil falar sério
quando a política desce a um nível em que se discute a compra de Viagra e de
próteses penianas com dinheiro público. As piadas e os memes são inevitáveis,
chegam por mensagem no grupo da família, dos amigos. Nas redes sociais toda hora
aparece uma piada sobre a virilidade (ou falta dela) dos militares da Forças
Armadas. A gente ri, mas o assunto é sério.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/ricardo-mello-para-a-farra-do-viagratem-dinheiro-para-os-absorventes-nao-video.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-13 08:20:43
Título: Militares controlavam perfis falsos que espalhavam mentiras sobre a
Amazônia
Descrição: Páginas derrubadas pelo Facebook eram de oficiais do Exército que
criticavam ONGs ambientais e elogiavam governo federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/13/militares-controlavam-perfisfalsos-que-espalhavam-mentiras-sobre-a-amazonia
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-04-13 22:53:59
Título: Deputado pede investigação pela derrubada perfis operados por militares
para espalhar fake news
Descrição: O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) pediu para que o
Ministério da Defesa preste esclarecimento sobre o relatório divulgado pela
Meta, empresa que controla o Facebook, Instagram e Whatsapp, que derrubou uma

rede de perfis falsos, administrado por militares. As contas fakes eram usadas
para espalhar desinformação sobre questões ambientais. &#x1f6a8, ATENÇÃO!!!
Apresentei Requerimento exigindo [ ]The post Deputado pede investigação pela
derrubada perfis operados por militares para espalhar fake news appeared first
on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/deputado-pedeinvestigacao-pela-derrubada-perfis-operados-por-militares-para-espalhar-fakenews/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-14 06:26:01
Título: Orçamento secreto continua secreto: Congresso descumpre há quase um mês
decisão do STF
Descrição: Ministra Rosa Weber determinou que pagamentos de emendas de relator
de 2020 e 2021 fossem divulgados, Senado e Câmara alegam 'complexidade' para
reunir dados
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/orcamento-secreto-continuasecreto-congresso-descumpre-ha-quase-um-mes-decisao-do-stf/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-13 16:18:37
Título: Empreiteira acusada de utilizar empresa de fachada teve 70% de sua
receita do orçamento secreto
Descrição: As emendas de relatores destinaram 272,3 milhões, do valor, apenas 22
milhões tiveram seus autores identificados
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/empreiteira-acusada-deutilizar-empresa-de-fachada-teve-70-de-sua-receita-do-orcamento-secreto/
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-04-13 15:35:01
Título: Empresa de aliado de Lira que vende kit com sobrepreço lucrou R$ 9
milhões em um ano
Descrição: Megalic, paga com verbas das emendas do orçamento secreto, vende kits
de robótica para escolas por cinco vezes o preço de compra
Url :https://apublica.org/2022/04/empresa-de-aliado-de-lira-que-vende-kit-comsobrepreco-lucrou-r-9-milhoes-em-um-ano/
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-13
Título: Lula vence no 1º turno com 50,8% dos votos válidos, aponta pesquisa
Sensus
Descrição: A pesquisa ISTOÉ/Sensus, feita com 2.000 eleitores no período de 8 a
11 de abril, e divulgada nesta quarta-feira (13), apontou que o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vence em primeiro turno na disputa pela
Presidência da República, com 50,8% dos votos válidos, tirando os 7,8% dos votos
brancos/nulos e 7,1% dos que disseram não saber ou não responderam.
Url : https://www.brasil247.com/poder/lula-vence-no-1-turno-com-50-8-dos-votosvalidos-aponta-pesquisa-sensus
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Diretório nacional do PT aprova Alckmin para vice de Lula
Descrição: Cúpula da legenda afirma ser necessário ampliar a \base social\ da
campanha presidencial. Ambos devem aparecer juntos em ato público no dia 7 de
maio para lançar pré-candidatura. Chapa só será formalizada em junho.
Url :https://www.dw.com/pt-br/diretório-nacional-do-pt-aprova-alckmin-para-vicede-lula/a-61468979?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-04-13
Título: Rede de supermercados Makro se prepara para deixar o Brasil
Descrição: A rede de supermercados Makro se prepara para deixar o Brasil após
cinquenta anos. Nos últimos dois anos, a empresa repassou 30 lojas para o
Atacadão. Essa transferência ocorreu por causa do baixo movimento das unidades.
A rede agora tenta vender os 24 pontos restantes.

Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/rede-de-supermercadosmakro-se-prepara-para-deixar-o-brasil/
Fonte: Poder360
Título: Acionistas elegem José Mauro Coelho para presidir Petrobras
Descrição: Ex-secretário do ministro Bento Albuquerque é o 41º a comandar a
empresa e o 3º no governo Bolsonaro
Url :https://www.poder360.com.br/governo/acionistas-elegem-jose-mauro-coelhopara-presidir-petrobras/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-13 18:01:52
Título: Relatório aponta que povos indígenas do RS sofrem com insegurança
alimentar e desassistência
Descrição: Documento produzido pelo Conselho Estadual dos Povos Indígenas foi
entregue a comissão da Assembleia Legislativa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/13/relatorio-aponta-que-povosindigenas-do-rs-sofrem-com-inseguranca-alimentar-e-desassistencia
Fonte: IZ - Rússia
Data: 2022-04-14
Título: Mais cedo do que tarde: por que houve uma rendição em massa em Mariupol
Descrição: Na quarta-feira, o Ministério da Defesa russo anunciou a completa
liberação do porto comercial dos militantes da formação nazista "Azov". - Todos
os reféns mantidos pelos nazistas nos navios no porto, inclusive estrangeiros,
foram libertados. Os remanescentes das unidades das tropas ucranianas e nazistas
"Azov" localizadas na cidade estão bloqueadas e privadas da oportunidade de
escapar do cerco - disse o representante oficial do departamento militar, Major
General Igor Konashenkov. O departamento militar também anunciou uma rendição em
massa sem precedentes dos soldados das Forças Armadas da Ucrânia. Isto ocorreu
na área da planta metalúrgica em homenagem a Ilyich. "Como resultado das ações
ofensivas bem sucedidas das unidades da Rússia e da República Popular de
Donetsk, 1.026 militares ucranianos da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais
depuseram voluntariamente suas armas e se renderam", observou o Ministério da
Defesa.
Url : https://iz.ru/1320293/roman-kretcul-anton-lavrov-bogdan-stepovoi/luchshepozdno-pochemu-v-mariupole-proizoshla-massovaia-sdacha-v-plen
Fonte: Jacobin - Brasil
Data: 2022-04-13
Título: Justiça para Thomas Sankara
Descrição: Na semana passada, Blaise Compaoré foi preso por ter participado do
assassinato do líder revolucionário de Burkina Faso, Thomas Sankara – mas
somente a libertação da África do neocolonialismo e um acerto de contas com as
antigas potências coloniais podem trazer a verdadeira justiça que Sankara
merece.
Url : https://jacobin.com.br/2022/04/justica-para-thomas-sankara/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-13 17:29:56
Título: Superintendente do Incra no Rio de Janeiro é exonerado do cargo
Descrição: Cassius de Almeida Silva é investigado pelo Ministério Público
Federal após denúncias feitas por famílias assentadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/13/superintendente-do-incra-no-riode-janeiro-e-exonerado-do-cargo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-13 17:21:15
Título: Petroleiros venderão gás mais barato em protesto contra política de
preços da Petrobras
Descrição: Federações de funcionários se manifestam pelo fim da paridade com o
mercado internacional

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/13/petroleiros-venderao-gas-maisbarato-em-protesto-contra-politica-de-precos-da-petrobras
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-13 15:16:42
Título: Deputados abrem CPI para investigar dívida de R$ 172 bi do Rio de
Janeiro com a União
Descrição: Governo federal pode ter aumentado rombo do estado em R$ 13 bilhões
na assinatura do regime de recuperação fiscal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/13/deputados-abrem-cpi-parainvestigar-divida-de-r-172-bi-do-rio-de-janeiro-com-a-uniao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-13 19:15:37
Título: Conheça a ativista Vitória Pinheiro, jovem negra e trans escolhida como
referência pela ONU
Descrição: A pesquisadora amazonense, de 25 anos, é a única brasileira na lista
de nomeados como \pontos focais\ em 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/13/conheca-a-ativista-vitoriapinheiro-jovem-negra-e-trans-escolhida-como-referencia-pela-onu
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-13 17:43:42
Título: PT aprova indicação de Alckmin como vice de Lula e federação com PCdoB e
PV
Descrição: Na federação, partidos selam união por pelo menos quatro anos,
inciativa ainda precisa ser validada pelo TSE
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/13/pt-aprova-indicacao-de-alckmincomo-vice-de-lula-e-federacao-com-pcdob-e-pv
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-13 16:52:13
Título: RJ: Câmara proíbe ganho de dinheiro por vereadores youtubers como
Gabriel Monteiro
Descrição: Gabriel, que é alvo de investigação, Carlos Bolsonaro e Chagas Bola
foram os únicos votos contrários
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/13/rj-camara-proibe-ganho-dedinheiro-por-vereadores-youtubers-como-gabriel-monteiro
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-13 16:09:47
Título: PE: Recife e Jaboatão estão entre as 20 cidades do país com pior
saneamento básico
Descrição: PE é o 3º estado com maior incidência no ranking do saneamento,
Olinda, Paulista, Caruaru e Petrolina aparecem na lista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/13/pe-recife-e-jaboatao-estaoentre-as-20-cidades-do-pais-com-pior-saneamento-basico
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-13 15:16:37
Título: CPT divulga nesta segunda (18) relatório que aponta aumento dos
conflitos no campo em 2021
Descrição: Documento organizado pela CPT será apresentado na próxima semana em
Brasília
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/13/cpt-divulga-nesta-segunda-18relatorio-que-aponta-aumento-dos-conflitos-no-campo-em-2021
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-13 12:25:46
Título: \Mulheres sem-terra são onças na luta por direitos\, diz dirigente do
MST sobre \Pantanal\
Descrição: Marina Dos Santos convidou a atriz Juliana Paes para visitar um
acampamento do movimento : \Ficaríamos honradas\

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/13/mulheres-sem-terra-sao-oncas-naluta-por-direitos-diz-dirigente-do-mst-sobre-pantanal
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-13 12:14:26
Título: Câmara do DF aprova comissão para debater demissão de trabalhadores da
Neoenergia
Descrição: Parlamentares criticam desligamentos e cobram ação do governo do DF
para aproveitamento dos profissionais.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/13/camara-do-df-aprova-comissaopara-debater-demissao-de-trabalhadores-da-neoenergia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-13 11:18:09
Título: Abril Vermelho: MST realiza ato em defesa da reforma agrária em frente à
sede do Incra no Rio
Descrição: Manifestantes encontraram as portas do Instituto fechadas e
continuaram protesto até serem recebidos por um responsável
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/13/abril-vermelho-mst-realiza-atoem-defesa-da-reforma-agraria-em-frente-a-sede-do-incra-no-rio
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-13 09:22:44
Título: Como está a formulação de leis para mulheres no Brasil? Relatório aponta
cenário preocupante
Descrição: Balanço do Centro Feminista de Estudos e Assessoria mostra que muitas
propostas visam piorar a situação das mulheres
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/13/como-esta-a-formulacao-de-leispara-mulheres-no-brasil-relatorio-aponta-cenario-preocupante
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-14 06:14:37
Título: PDT aciona PGR contra sigilo de encontros de Bolsonaro com pastores
lobistas do MEC
Descrição: GSI decretou sigilo de 100 anos a informações de encontros do
presidente com Arilton Moura e Gilmar Santos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pdt-aciona-pgr-contra-sigilo-deencontros-de-bolsonaro-com-pastores-lobistas-do-mec/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-13 20:37:01
Título: Bolsonaro nega mortes por Covid em presídios, onde a doença matou 320
detentos
Descrição: Para defender remédio ineficaz, presidente ignorou dados oficiais e
afirmou que 'não tem notícia' de falecimentos em prisões
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-nega-mortes-por-covidem-presidios-onde-a-doenca-matou-320-detentos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-13 19:52:59
Título: Moro usa flat em São Paulo como domicílio eleitoral e vira alvo de
Procuradoria Eleitoral
Descrição: Encaminhada ao Ministério Público Eleitoral, denúncia diz que não há
vínculo de ex-ministro e de sua mulher com SP
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/moro-usa-flat-em-sao-paulo-comodomicilio-eleitoral-e-vira-alvo-de-procuradoria-eleitoral/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-13 19:23:19
Título: A igreja que proíbe mulheres de tocarem em seus cultos
Descrição: O sentimento de inúmeras mulheres que frequentam a Congregação Cristã
no Brasil é o de que a soberania masculina na Igreja limita a própria
espiritualidade delas

Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/a-igreja-que-proibemulheres-de-tocarem-em-seus-cultos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-13 17:56:03
Título: Bolsonaro decide dar aumento de 5% a servidores e cortar verbas de
outras áreas
Descrição: Assunto foi discutido em reunião com Guedes no Palácio do Planalto
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/bolsonaro-decide-dar-aumento-de-5a-servidores-e-cortar-verbas-de-outras-areas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-13 17:21:50
Título: Diretório Nacional do PT aprova a indicação de Alckmin a vice de Lula
Descrição: O PSB oficializou a indicação em 8 de abril, após a cerimônia, o extucano pediu 'humildade de reconhecer que os desafios do presente são maiores
que as disputas do passado'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/diretorio-nacional-do-pt-aprova-aindicacao-de-alckmin-a-vice-de-lula/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-13 15:32:07
Título: PT aprova a federação com PCdoB e PV
Descrição: Se concretizado, o bloco de partidos terá de se manter unido por
quatro anos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pt-aprova-a-federacao-com-pcdob-epv/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-13 21:47:31
Título: PT bateu o martelo na indicação de Alckmin na vice de Lula
Descrição: Por meio de uma resolução, o diretório nacional do PT confirmou a
formação da federação, a proposta Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/pt-bateu-o-martelo-na-indicacao-de-alckminna-vice-de-lula/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-13 17:06:51
Título: Bolsonaro pode decretar sigilo sobre a quem se destinavam próteses
penianas e viagra
Descrição: Nunca na histórias deste país um presidente da República faltou tanto
com a transparência da coisa pública. Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %
% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-pode-decretar-sigilo-sobre-aquem-se-destinavam-proteses-penianas-e-viagra/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-13 15:17:06
Título: MDB sinaliza para Lula: Tebet não tem para onde crescer, diz Renan
Calheiros
Descrição: ► Estadão diz que terceira via desistiu de Simone Tebet após
aproximação do MDB a Lula O Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/mdb-sinaliza-para-lula-tebet-nao-tem-paraonde-crescer-diz-renan-calheiros/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-13 21:20:55
Título: Dia Mundial do Café: 13 fatos que talvez você desconheça sobre essa
bebida
Descrição: O mundo nunca esteve tão obcecado por café — nunca consumimos tanto.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/curiosidades-60809752?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-13 00:00:00
Título: PT sugere revogar reforma trabalhista e reforça polêmica na campanha de
Lula
Descrição: O PT irá propor a revogação da reforma trabalhista no programa da
federação partidária que formará com PV e PC do B, embora o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) reconheça entraves para a iniciativa.Leia mais
(04/13/2022 - 23h05)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/pt-sugere-revogar-reforma-trabalhista-e-reforca-polemica-nacampanha-de-lula.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-13 00:00:00
Título: Juiz que rejeitou indenizar vítimas da ditadura é contestado por
saudação ao regime
Descrição: O juiz federal Luís Antônio Johonsom di Salvo, que recentemente negou
indenizações a vítimas da ditadura militar no Brasil (1964-1985), indicou apoio
ao regime na época por meio de uma carta a Ernesto Geisel, então presidente do
país, para parabenizá-lo e expressar \solidariedade\ e \sincera confiança\.Leia
mais (04/13/2022 - 04h10)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/juiz-que-rejeitou-indenizar-vitimas-da-ditadura-e-contestadopor-saudacao-ao-regime.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-04-13 23:55:00
Título: Câmara pode votar na segunda-feira proposta que cria Programa Internet
Brasil
Descrição: O programa é destinado a promover o acesso gratuito à internet aos
alunos da educação básica da rede pública cujas famílias estão cadastradas em
programas sociais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/866771-camara-pode-votar-na-segundafeira-proposta-que-cria-programa-internet-brasil/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-13 11:42:18
Título: Nova lei europeia colocaria Brasil em situação de 'pré-sanções'?
Especialistas debatem
Descrição: Projeto de lei europeu proíbe importação de produtos oriundos de
terras desmatadas. Mas inconsistências no texto levam especialistas a questionar
se o Brasil está em situação de \pré-sanções\.
Url :https://br.sputniknews.com/20220413/nova-lei-europeia-colocaria-brasil-emsituacao-de-pre-sancoes-especialistas-debatem-22243373.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-13 05:23:40
Título: Maduro denuncia tentativa dos EUA de exercer hegemonia com bases
militares espalhadas pelo mundo
Descrição: O líder venezuelano, Nicolás Maduro, denunciou a tentativa dos
Estados Unidos de exercer sua hegemonia com bases militares em diferentes países
do mundo.
Url :https://br.sputniknews.com/20220413/maduro-denuncia-tentativa-dos-eua-deexercer-hegemonia-com-bases-militares-espalhadas-pelo-mundo-22238832.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-13 04:58:45
Título: Pentágono diz ser incapaz de provar acusações da Ucrânia contra tropas
russas

Descrição: Recentemente, as tropas ucranianas denunciaram que o Exército russo
teria conduzido um ataque com substâncias químicas em Mariupol, lançadas de um
drone.
Url :https://br.sputniknews.com/20220413/pentagono-e-incapaz-de-provaracusacoes-da-ucrania-contra-tropas-russas-22238633.html
Fonte: El Espectador
Data: 2022-04-14
Título: Última hora: murió Freddy Rincón, luto en el fútbol colombiano
Descrição: El histórico exjugador de la selección de Colombia falleció depués de
tres días en cuidados intensivos, tras sufrir un accidente de tránsito en Cali.
Url : https://www.elespectador.com/deportes/futbol-colombiano/luto-en-el-futbolcolombiano-murio-freddy-rincon/

