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Fonte: MST – Brasil 
Data: 2022-04-17
Título: 17 de Abril: Marco da Luta Camponesa após 26 anos do Massacre de 
Eldorado do Carajás
Descrição: Este domingo (17/4) é marcado pelos 26 anos do episódio que ficou 
conhecido mundialmente como o Massacre de Eldorado do Carajás. Por essa razão e 
devido a comoção internacional sobre esse episódio da história, o dia 17 de 
abril foi instituído como marco nacional e mundial da luta camponesa em defesa 
da Reforma Agrária. Dessa forma, desde o massacre de Eldorado do Carajás, todos 
os anos no mês de abril, o MST realiza a Jornada de Luta em Defesa da Reforma 
Agrária, em luto e luta pelos 21 Sem Terra assassinados em decorrência do 
massacre. A tragédia, ocorrida em 1996, é um das maiores no campo já registradas
no Brasil. Na ocasião, além das mortes, a Polícia Militar do Estado do Pará 
mutilou outros 69 homens e mulheres que estavam em marcha na Rodovia PA-150, 
hoje Rodovia BR-155, enquanto reivindicavam a desapropriação da fazenda 
Macaxeira e implementação de uma vasta pauta de Reforma Agrária na região sul e 
sudeste do Pará. E até hoje, sobreviventes do massacre lutam por justiça e 
contra a impunidade.
Url : https://mst.org.br/2022/04/17/17-de-abril-marco-da-luta-camponesa-apos-26-
anos-do-massacre-de-eldorado-do-carajas/ 

Fonte: G1
Data: 2022-04-17
Título: Em áudios, integrantes do Superior Tribunal Militar relatam casos de 
tortura durante ditadura
Descrição: Áudios de sessões do Superior Tribunal Militar (STM) publicados neste
domingo (17) pela jornalista Míriam Leitão, colunista do jornal "O Globo", 
mostram relatos de tortura durante o período da ditadura militar (1964-1985).
Ao todo, são mais de 10 mil horas de gravações, e os áudios foram analisados 
pelo historiador Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Nos áudios, por exemplo, um general defende a apuração do caso de uma uma 
grávida de 3 meses que sofreu aborto após choques elétricos na genitália; e um 
ministro denuncia uma confissão de roubo a banco obtida a marteladas – o 
suspeito estava preso à época do crime. 
Url : https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/04/17/audios-do-superior-
tribunal-militar-mostram-relatos-de-tortura-durante-a-ditadura.ghtml 

Fonte: UOL
Data: 2022-04-16
Título: Morre general da ditadura militar Newton Cruz, ex-chefe do SNI.
Descrição: Morreu ontem, aos 97 anos, o general Newton Araújo de Oliveira e 
Cruz, ex-chefe do SNI (Serviço Nacional de Informações) e militar conhecido 
pelas acusações de envolvimento em crimes de repressão durante a ditadura 
militar brasileira (1964 - 1985). A informação foi confirmada pelo Comando 
Militar do Leste.
Url : https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/04/16/newton-
cruz-general-exercito-morte.htm 
 
Fonte: Viomundo
Data: 2022-04-14
Título: Manuela Carneiro da Cunha: Sem alarde, Dalmo Dallari deixou um enorme legado aos 
povos indígenas
Descrição: Dois artigos na Constituição Federal de 1988 são decisivos para os 
direitos indígenas. Ambos foram de inspiração de Dalmo Dallari. Ele nos deixou 
no dia 6 de abril, quando oito mil indígenas estavam justamente reunidos em 
Brasília para defender a letra desses dois artigos. O artigo 231 reconhece que 
os direitos dos indígenas às terras que tradicionalmente ocupam são originários.
Originários significa que são anteriores a qualquer lei.  Eles, portanto, não 
são concedidos pela Constituição, são reconhecidos por ela.
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Isso foi o que nos explicou Dalmo, que na ocasião nos deu um exemplo exótico: os
cantões suíços guardaram seus direitos anteriores, originários ao se unirem para
formar o Estado suíço. A União, continua o artigo 231, tem o dever de proteger 
essas terras e para tanto, demarcá-las.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/manuela-carneiro-da-cunha-sem-
alarde-dalmo-dallari-deixou-um-enorme-legado-aos-povos-indigenas.html 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-17
Título: Governo terá de explicar na ONU altas taxas de mortalidade na pandemia 
de Covid-19
Descrição: O governo de Jair Bolsonaro vai ter que dar uma explicação à ONU 
sobre as altas taxas de mortalidade por Covid-19 durante a pandemia. Isso 
porque, num documento enviado ao Brasil, o Comitê de Direitos Humanos das Nações
Unidas apresentou uma lista de questões ao governo brasileiro que resume o mal-
estar internacional diante do desmonte das políticas públicas de direitos 
humanos e da própria democracia nos últimos três anos, informou o jornalista 
Jamil Chade, do UOL.
Url : https://www.brasil247.com/coronavirus/governo-tera-de-explicar-na-onu-
altas-taxas-de-mortalidade-na-pandemia-de-covid-19-n9tn9k7i 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-17 08:31:55
Título: TCU abre processo para investigar compra de próteses penianas pelo 
Exército
Descrição: De acordo com os editais, os equipamentos seriam destinados aos 
hospitais militares de área de São Paulo e de Campo Grande. As próteses penianas
são usadas no tratamento de disfunção erétil
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tcu-abre-processo-para-investigar-
compra-de-proteses-penianas-pelo-exercito/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: O \Pablo Escobar brasileiro\ e a rota turca da cocaína para a UE
Descrição: Um jato apreendido em Fortaleza (CE) com mais de uma tonelada de 
cocaína mostra papel crescente da Turquia no tráfico global e lança luz sobre a 
atuação de um ex-PM que se tornou um dos maiores narcotraficantes do Brasil
Url :https://www.dw.com/pt-br/o-pablo-escobar-brasileiro-e-a-rota-turca-da-
cocaína-para-a-ue/a-61415688?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-17 00:00:00
Título: Codevasf tem obra parada, asfalto 'movediço' e indícios de fraude em 
série
Descrição: Licitações de pavimentação afrouxadas pela estatal federal Codevasf 
para escoar emendas parlamentares no governo Bolsonaro já resultam em obras 
precárias, paralisadas e superfaturadas.Leia mais (04/17/2022 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/codevasf-tem-obra-parada-asfalto-movedico-e-indicios-de-
fraude-em-serie.shtml

Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-18 05:00:59
Título: Os segredos de Bolsonaro e o princípio da transparência
Descrição: O costume de decretar sigilo toda vez que se solicita uma informação 
com potencial para desgastar o presidente não é novidade no governo Bolsonaro. 
Quando o Exército decidiu não punir o general Eduardo Pazuello por participar de
um evento político ao lado do chefe, o processo disciplinar foi carimbado com 
sigilo de 100 anos. E a história se repete, sempre quando o tema pode ser 
incômodo. Também em 2021, o presidente não deu acesso aos detalhes de reuniões 
no Palácio do Planalto com filhos Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Neste 
ano, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência também tentou manter 
em segredo visitas de Jair Renan e de um empresário ligado ao filho mais novo do
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presidente. E, finalmente, diante do escândalo da cobrança de propina dentro do 
Ministério da Educação, o GSI lançou mão, mais uma vez, do segredo de 100 anos. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/os-segredos-de-bolsonaro-o-principio-da-
transparencia-25475924

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-17 22:33:07
Título: Volta dos saques famélicos a supermercados assustam Bolsonaro
Descrição: A fome, parceiro, leva ao desespero. Na noite de sábado (16/04), 
véspera da Páscoa, populares saquearam uma  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/volta-dos-saques-famelicos-a-supermercados-
assustam-bolsonaro/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-18 07:44:38
Título: Como desmatamento pode aumentar anemia em crianças na Amazônia
Descrição: Estudo inédito relaciona redução do consumo de carne de caça à 
incidência de doença do sangue em crianças de 6 meses a 5 anos de idade na 
Amazônia e joga luz sobre riscos menos óbvios da devastação ambiental.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-61123880?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-17 17:26:42
Título: 'Enquanto Bolsonaro faz motociata, Padre Lancelotti é barrado por PM em 
encenação da Via Sacra'
Descrição: Deputado Ivan Valente expõe contradição e critica ação da polícia, 
que ocorreu durante encenação em São Paulo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/17/enquanto-bolsonaro-faz-
motociata-padre-lancelotti-e-barrado-por-pm-em-encenacao-da-via-sacra

Fonte: Montedo
Data: 2022-04-17
Título: Santos Cruz pede investigação sobre visitas de pastores lobistas ao 
Planalto
Descrição: Ex-ministro da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, o general 
Carlos Alberto dos Santos Cruz (foto) pediu aprofundamento da investigação sobre
as visitas dos pastores lobistas acusados de negociar propinas no Ministério da 
Educação ao Planalto. Apontados como pivôs do escândalo, os pastores Arilton 
Moura e Gilmar Santos estiveram 35 vezes no Palácio do Planalto desde o começo 
do governo.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/04/17/santos-cruz-pede-investigacao-sobre-
visitas-de-pastores-lobistas-ao-planalto/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-17 16:06:53
Título: Operação apreende balsa de garimpeiros que invadia território no Pará
Descrição: Cinco adultos e dois adolescentes encontravam-se a bordo
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/operacao-apreende-balsa-de-
garimpeiros-que-invadia-territorio-no-para/

Fonte: Revista Forum 
Data: 2022-04-16
Título: Erika Hilton aciona o MP para investigar motociata de Bolsonaro
Descrição: Para a vereadora, há "fortes indícios" da utilização de dinheiro 
público para promover a imagem do presidente, que é candidato à reeleição
Url :  https://revistaforum.com.br/politica/2022/4/16/erika-hilton-aciona-mp-
para-investigar-motociata-de-bolsonaro-113078.html 

Fonte: Poder360
Título: PT, PC do B e PV aprovam o nome Federação Brasil da Esperança
Descrição: Gleisi Hoffmann, presidente do PT, presidirá federação, composição da
assembleia geral terá cota de 30% de mulheres
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Url :https://www.poder360.com.br/partidos-politicos/pt-pc-do-b-e-pv-aprovam-o-
nome-federacao-brasil-da-esperanca/

Fonte: Poder360
Título: Comissão do Senado pedirá acesso a áudios da ditadura
Descrição: Gravações inéditas de julgamentos no Superior Tribunal Militar têm 
relatos de tortura, Comissão de Direitos Humanos quer acesso
Url :https://www.poder360.com.br/congresso/comissao-do-senado-pedira-acesso-a-
audios-da-ditadura/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-04-16
Título: Lula: Emprego é coisa sagrada e deverá ser nossa obsessão
Descrição: Cerca de duas mil pessoas participaram, na manhã desta quinta-feira 
(14), em São Paulo, da cerimônia em que sindicalistas da CUT e demais centrais 
entregaram a Pauta da Classe Trabalhadora para o ex-presidente Lula. Ao receber 
o documento elaborado por todas as centrais, com propostas focadas na geração de
empregos, direitos, democracia e a defesa da vida, o petista elogiou a 
construção da pauta e disse ter ficado orgulhoso do conteúdo e da preocupação 
dos sindicalistas com os rumos do país. "O que vocês estão apresentando é quase 
um programa de governo, de reconstrução desse país", afirmou Lula após receber a
pauta dos sindicalistas.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/lula-emprego-e-coisa-sagrada-e-devera-ser-
nossa-obsessao-5169 
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-17 14:23:33
Título: Rússia dá ultimato a combatentes ucranianos em Mariupol
Descrição: Moscou pede que ucranianos cercados em siderúrgica entreguem as armas
para permanecerem vivos. Zelenski diz que ameaça a combatentes do país coloca em
risco negociações de paz
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/russia-da-ultimato-a-combatentes-
ucranianos-em-mariupol/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-17 12:11:57
Título: Em entrevista, Lira diz que suspeitas de irregularidades no FNDE, sob o 
comando do Centrão, são ‘erro administrativo’
Descrição: Presidente da Câmara também rejeita rótulo de secreto para a fatia do
orçamento reservada a repasses de verba parlamentar cujos nomes dos autores não 
são revelados
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/em-entrevista-lira-diz-que-
suspeitas-de-irregularidades-no-fnde-sob-o-comando-do-centrao-sao-erro-
administrativo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-17 09:22:54
Título: Marine Le Pen acusada de desviar pessoalmente 140 mil euros dos cofres 
europeus
Descrição: Novas revelações mostram que Marine Le Pen, candidata às eleições 
francesas que se realizam a 24 de abril, está a ser investigada pela justiça 
francesa por ter desviado pessoalmente 140 mil euros quando era eurodeputada, 
enquanto a esquerda se organiza se tenta organizar para as eleições legislativas
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/marine-le-pen-acusada-de-desviar-
pessoalmente-140-mil-euros-dos-cofres-europeus/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-17 09:11:48
Título: Lula e Bolsonaro se enfrentarão como ‘padrinhos’ em 14 Estados
Descrição: São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia - primeiro, terceiro e quarto 
maiores colégios eleitorais do País, respectivamente - já anteciparam o 
confronto e consolidaram pré-candidaturas dos dois lados
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lula-e-bolsonaro-se-enfrentarao-
como-padrinhos-em-14-estados/
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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-17 09:04:52
Título: No centenário de Dona Ivone Lara, o orgulho de tê-la conhecido
Descrição: Fui invadida por um sentimento de gratidão por testemunhar a presença
marcante no palco
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/no-centenario-de-dona-ivone-lara-o-
orgulho-de-te-la-conhecido/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-17 08:38:29
Título: Rússia diz que todas as áreas urbanas de Mariupol estão tomadas
Descrição: Não houve reação imediata de Kiev à declaração do ministério russo
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/russia-diz-que-todas-as-areas-
urbanas-de-mariupol-estao-tomadas/

Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-18 04:30:59
Título: 'Bancada do Cocar': Povos indígenas superam divergências e reduzem 
candidaturas para eleger mais
Descrição: Acossados pela agenda antiambiental do governo Bolsonaro nos últimos 
três anos, grupos indígenas decidiram mudar a estratégia para tentar eleger um 
número maior de representantes nas eleições deste ano. O trabalho para aumentar 
a bancada do cocar passa pela depuração de nomes mais competitivos, investimento
nas campanhas e até a superação de rixas ancestrais entre as tribos para que 
elas se unam em torno de nomes de consenso. 
Url :https://oglobo.globo.com/politica/bancada-do-cocar-povos-indigenas-superam-
divergencias-reduzem-candidaturas-para-eleger-mais-25478203
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-18 08:00:33
Título: 5 pontos para entender o escândalo no Ministério da Educação
Descrição: Quais são as suspeitas em torno do MEC? Quem são os principais 
personagens dessa história? E como a oposição e o governo estão reagindo?
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61139431?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-17 19:17:10
Título: Os 110 anos de Mazzaropi, o artista que 'cristalizou a imagem do 
caipira'
Descrição: Ele foi artista de circo, rádio, teatro, televisão e cinema. Num 
tempo incipiente indústria do cinema, montou uma companhia própria para ter 
controle sobre todo o processo de seus filmes.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-60994928?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-18 00:00:00
Título: As novas suspeitas de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro e o 
centrão, ouça podcast
Descrição: O caso do balcão de negócios do Ministério da Educação e as denúncias
envolvendo licitações da Codevasf são as mais recentes em uma lista de suspeitas
de corrupção que cercam o governo de Jair Bolsonaro.Leia mais (04/18/2022 - 
05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2022/04/as-novas-suspeitas-de-corrupcao-envolvendo-o-governo-
bolsonaro-e-o-centrao-ouca-podcast.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-17 00:00:00
Título: Barroso teve reunião com presidente do WhatsApp para falar sobre 
'comunidades'
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Descrição: O ministro Luís Roberto Barroso recebeu diretamente do presidente do 
WhatsApp, Will Cathcart, a garantia de que a ferramenta que permite grandes 
grupos na plataforma não seria lançada antes do segundo turno das eleições.Leia 
mais (04/17/2022 - 20h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/04/barroso-teve-reuniao-com-presidente-do-whatsapp-
para-falar-sobre-comunidades.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-17 00:00:00
Título: Centrais sindicais querem 100 mil pessoas no 1º de Maio
Descrição: Organizadores do ato que será realizado pelas centrais sindicais em 
1º de Maio, Dia do Trabalho, querem reunir cerca de 100 mil pessoas na praça 
Charles Miller, que fica em frente ao estádio Pacaembu, em São Paulo.Leia mais 
(04/17/2022 - 19h02)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/04/centrais-sindicais-querem-100-mil-pessoas-no-1o-de-
maio.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-17 00:00:00
Título: Áudios do Superior Tribunal Militar apontam casos de tortura na 
ditadura, ouça
Descrição: Áudios inéditos de sessões do STM (Superior Tribunal Militar) apontam
denúncias de tortura durante o período da ditadura militar (1964-1985), segundo 
trabalho do professor de história do Brasil Carlos Fico, da UFRJ (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro).Leia mais (04/17/2022 - 17h44)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/audios-do-superior-tribunal-militar-apontam-casos-de-tortura-
na-ditadura-ouca.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-17 00:00:00
Título: Senador bolsonarista vira alvo da PF em inquérito sobre desvio de 
emendas
Descrição: Ao mandar investigar políticos sob a suspeita de envolvimento no 
desvio de verbas de emendas parlamentares no Maranhão, o ministro Ricardo 
Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, incluiu entre os alvos o corregedor do
Senado, Roberto Rocha (PTB-MA).Leia mais (04/17/2022 - 12h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/senador-bolsonarista-vira-alvo-da-pf-em-inquerito-sobre-
desvio-de-emendas.shtml
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-04-17 16:32:03
Título: Bolsonaro é vaiado durante jogo do Santos na Vila Belmiro
Descrição: Pavimentando seu projeto de reeleição, o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) também está intensificando sua agenda pública. Na tarde deste sábado (17), 
o presidente foi vaiado por torcedores que acompanharam a partida do Santos 
contra o Coritiba pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.  “Ei, Bolsonaro,
vai tomar no c ”, gritaram alguns torcedores. O Santos venceu o [ ]The post 
Bolsonaro é vaiado durante jogo do Santos na Vila Belmiro appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/bolsonaro-e-vaiado-durante-
jogo-do-santos-na-vila-belmiro/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-04-17 13:31:08
Título: Anitta bloqueia Bolsonaro no Twitter e manda presidente “catar o que 
fazer”

https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/bolsonaro-e-vaiado-durante-jogo-do-santos-na-vila-belmiro/
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/bolsonaro-e-vaiado-durante-jogo-do-santos-na-vila-belmiro/
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/04/senador-bolsonarista-vira-alvo-da-pf-em-inquerito-sobre-desvio-de-emendas.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/04/senador-bolsonarista-vira-alvo-da-pf-em-inquerito-sobre-desvio-de-emendas.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/04/senador-bolsonarista-vira-alvo-da-pf-em-inquerito-sobre-desvio-de-emendas.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/04/audios-do-superior-tribunal-militar-apontam-casos-de-tortura-na-ditadura-ouca.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/04/audios-do-superior-tribunal-militar-apontam-casos-de-tortura-na-ditadura-ouca.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/04/audios-do-superior-tribunal-militar-apontam-casos-de-tortura-na-ditadura-ouca.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/04/centrais-sindicais-querem-100-mil-pessoas-no-1o-de-maio.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/04/centrais-sindicais-querem-100-mil-pessoas-no-1o-de-maio.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/04/centrais-sindicais-querem-100-mil-pessoas-no-1o-de-maio.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/04/barroso-teve-reuniao-com-presidente-do-whatsapp-para-falar-sobre-comunidades.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/04/barroso-teve-reuniao-com-presidente-do-whatsapp-para-falar-sobre-comunidades.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/04/barroso-teve-reuniao-com-presidente-do-whatsapp-para-falar-sobre-comunidades.shtml


Descrição: A cantora Anitta, que vem trilhando caminho da carreira 
internacional, bloqueou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de sua conta no 
Twitter. A polêmica começou neste sábado (16) quando a cantora fez uma crítica 
na sua rede a quem se apodera das cores do Brasil. “A bandeira do Brasil e as 
cores da bandeira do Brasil [ ]The post Anitta bloqueia Bolsonaro no Twitter e 
manda presidente “catar o que fazer” appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/reportagem/anitta-bloqueia-
bolsonaro-e-manda-presidente-catar-o-que-fazer/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-04-17 11:02:34
Título: Precisamos de candidaturas para barrar a pauta anti-indigenista, defende
Sônia Guajajara
Descrição: As últimas barracas do Acampamento Terra Livre, organizado por 
lideranças indígenas em Brasília, foram desmontadas neste sábado (16). Em duas 
semanas de mobilização, mais de oito mil indígenas de 200 etnias diferentes 
estiveram reunidos e, juntamente com a luta pela demarcação de territórios, uma 
nova bandeira foi lançada, a da ação política ordenada para ampliação [ ]The 
post Precisamos de candidaturas para barrar a pauta anti-indigenista, defende 
Sônia Guajajara appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/precisamos-de-candidaturas-
para-barrar-a-pauta-anti-indigenista-defende-sonia-guadajajara/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-18 05:57:34
Título: Criação de 'aliança comercial' entre China, Irã e Rússia seria fim do 
domínio do dólar, diz analista
Descrição: De acordo com o economista e especialista financeiro iraniano Jamshid
Adalatian, os esforços dos três países para adotar uma moeda comum em suas 
transações poderiam enfraquecer o dólar americano.
Url :https://br.sputniknews.com/20220418/criacao-de-alianca-comercial-entre-
china-ira-e-russia-seria-fim-do-dominio-do-dolar-diz-analista-22302253.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-18 03:27:50
Título: Explosão atinge distrito em Istambul, residentes estão sendo evacuados, 
segundo relatos
Descrição: Pessoas estão sendo evacuadas dos prédios devido a uma fumaça densa 
após uma explosão ter ocorrido no distrito de Beyoglu de Istambul, na Turquia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220418/explosao-atinge-distrito-em-istambul-
residentes-estao-sendo-evacuados-segundo-relatos-22301020.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-18 02:03:58
Título: PIB da China cresce 4,8% no 1º trimestre de 2022
Descrição: O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 4,8% no primeiro 
trimestre deste ano, segundo anúncio do Escritório Nacional de Estatísticas da 
China (NBS, na sigla em inglês).
Url :https://br.sputniknews.com/20220418/pib-da-china-cresce-48-no-1-trimestre-
do-2022-22300714.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-17 15:09:29
Título: Artigo | Elon Musk, Twitter, a liberdade e o liberalismo
Descrição: O que o bilionário defende é o liberalismo e não a liberdade de 
expressão, dois conceitos distintos que não se confundem
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/17/artigo-elon-musk-twitter-a-
liberdade-e-o-liberalismo
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