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Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-18
Título: Para Carlos Fico, historiador que obteve os áudios militares, só o fim 
do artigo 142 é capaz de pacificar o país
Descrição: Indignado ao ver as provocações feitas pelo filho 03, de Bolsonaro, à
jornalista Miriam Leitão, duvidando de que ela tenha sido presa aos 19 anos, 
cercada por cães treinados para atacar ao menor sinal e, grávida, o historiador 
e professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ -, Carlos 
Fico, de posse de 10 mil horas de gravações dos julgamentos do Superior Tribunal
Militar (STM), decidiu enviá-los à jornalista. 
Url : https://www.brasil247.com/brasil/para-carlos-fico-so-o-fim-do-artigo-142-
pelo-congresso-e-capaz-de-pacificar-o-pais 

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-04-18 14:00:00
Título: Assassinatos no campo em 2021 batem recorde dos últimos quatro anos
Descrição: Sob Bolsonaro, a média de ocorrências de conflitos já é a maior da 
história. No ano passado, 35 pessoas foram assassinadas no campo, 29 somente na 
Amazônia
Url :https://apublica.org/2022/04/assassinatos-no-campo-em-2021-batem-recorde-
dos-ultimos-quatro-anos/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-18 07:56:29
Título: Garimpo ilegal provocou 90% das mortes por conflitos no campo em 2021, 
aponta CPT 
Descrição: Conflitos envolvendo atividade disparam 80.000% em uma década, 101 
indígenas Yanomami perderam a vida no último ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/18/garimpo-ilegal-provocou-90-das-
mortes-por-conflitos-no-campo-em-2021-aponta-cpt

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-18 18:49:22
Título: Amazônia responde por 97% das áreas de conflito por terras no Brasil, 
aponta CPT
Descrição: Região foi palco de 80% dos assassinatos e tem 62% das famílias 
atingidas, revela balanço anual de violência no campo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/18/amazonia-responde-por-97-das-
areas-de-conflito-por-terras-no-brasil-aponta-cpt
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-18 07:58:04
Título: Hydro, Vale, Samarco e Bamin: empresas fazem crescer os conflitos pela 
água no Norte e Nordeste
Descrição: Em um ano, disputas por recursos hídricos só no Maranhão cresceram 
838%, de acordo com Comissão Pastoral da Terra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/18/hydro-vale-samarco-e-bamin-
empresas-fazem-crescer-os-conflitos-pela-agua-no-norte-e-nordeste

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-04-18
Título: Os áudios que atestam tortura no regime militar
Descrição: Trechos de sessões do Superior Tribunal Militar publicados pela 
jornalista Miriam Leitão, comentarista da TV Globo e colunista do jornal O 
Globo, revelam abusos contra direitos humanos cometidos durante a ditadura. Seu 
conteúdo confirma que os ministros do STM tinham pleno conhecimento das 
torturas. Trechos de sessões do Superior Tribunal Militar (STM) publicados pela 
jornalista Miriam Leitão, comentarista da TV Globo e colunista do jornal O 
Globo, revelam abusos contra direitos humanos cometidos durante a ditadura. Em 
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conversa com Natuza Nery, o advogado Fernando Augusto Fernandes - autor da ação 
que, com aval do STF, disponibilizou ao público os áudios - relata a pesquisa de
quase 25 anos para chegar às gravações. Seu conteúdo confirma que os ministros 
do STM tinham “pleno conhecimento das torturas”, institucionalizadas como 
“política de Estado” durante o regime. Para o advogado, só chegaremos a uma 
democracia plena “no momento em que as Forças Armadas pedirem desculpas 
públicas” pelas arbitrariedades cometidas. Também neste episódio, Pedro Dallari,
coordenador da Comissão Nacional da Verdade, condena a reação do vice-presidente
Hamilton Mourão, que riu ao ser questionado sobre os áudios: “Profunda 
desumanidade”. Ele recorda o fato de que mais de 200 casos de desaparecimento 
seguem abertos e suas famílias não puderam “velar e sepultar seus corpos”. Sobre
a Comissão, ele comenta importantes episódios na busca por memória. “As próprias
Forças Armadas teriam interesse em limpar essa mancha em sua trajetória”.
Url : https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2022/04/19/o-assunto-688-
os-audios-que-atestam-tortura-no-regime-militar.ghtml 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-18 15:53:51
Título: Vice da Câmara diz que Mourão tenta normalizar a tortura: ‘Não parece 
ter vergonha na cara’
Descrição: 'Vai trazer os caras do túmulo de volta?', debochou o general ao 
comentar uma possível investigação sobre as violações aos direitos humanos
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/vice-da-camara-diz-que-
mourao-tenta-normalizar-a-tortura-nao-parece-ter-vergonha-na-cara/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-18 20:08:39
Título: De racismo a defesa da ditadura militar: veja falas absurdas de Hamilton
Mourão
Descrição: General da reserva acumula declarações antidemocráticas desde que se 
lançou candidato a vice-presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/18/de-racismo-a-defesa-da-ditadura-
militar-veja-falas-absurdas-de-hamilton-mourao

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-18 19:55:10
Título: Comissão de Direitos Humanos do Senado pede ao STM áudios que retratam 
torturas da ditadura
Descrição: Material é inédito, tem mais de 10 mil horas de gravação e está sendo
estudado por historiador da UFRJ
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/18/comissao-de-direitos-humanos-do-
senado-pede-ao-stm-audios-que-retratam-torturas-da-ditadura

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Governo oficializa Victor Godoy como ministro da Educação
Descrição: Servidor de carreira da CGU, Godoy estava à frente do MEC 
interinamente desde que a \farra dos pastores\ veio à tona e derrubou o ex-
ministro Milton Ribeiro.
Url :https://www.dw.com/pt-br/governo-oficializa-victor-godoy-como-ministro-da-
educação/a-61506151?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-04-18
Título: Gasolina bate novo recorde em abril. Em 12 meses, alta foi de 30,7%
Descrição: O preço médio da gasolina nos postos do Brasil fechou a primeira 
metade de abril em R$ 7,498 o litro. Trata-se do maior valor já registrado, de 
acordo com a ValeCard, especializada em soluções de gestão de frotas. Entre 1º e
13 de abril, o aumento foi de 2,9%, em comparação com março, quando o preço 
médio da gasolina ficou em 7,288 o litro. Desde janeiro de 2019, a empresa vem 
monitorando preços em mais de 25 mil postos em todo o país.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/04/gasolina-bate-novo-
recorde-em-abril-em-12-meses-alta-foi-de-307/ 

Fonte: Montedo
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Data: 2022-04-18
Título: General cita “rachadinha” e diz que direita manipula preço no mercado
Descrição: O general da reserva Paulo Chagas detonou, nesta segunda-feira 
(18/4), o governo comandado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem foi 
aliado nas últimas eleições. O militar ironizou o fato de que o atual ocupante 
do Palácio do Planalto seria “um enviado de Deus” e afirmou que a atuação do 
mandatário resultou em vários problemas para o Brasil, citando as “rachadinhas” 
e a política de preço da Petrobras. “A direita, acreditando que era liderada por
um enviado de Deus, sem qualquer contestação, aceitou a distorção dos valores 
conservadores e do liberalismo econômico e a Lava Jato virou crime, a 
‘rachadinha’ uma necessidade e a manipulação de preços, uma inteligente 
estratégia de mercado”, escreveu no Twitter.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/04/18/general-cita-rachadinha-e-diz-que-
direita-manipula-preco-no-mercado/ 

Fonte: CUT – Brasil 
Data: 2022-04-18
Título: Governo anuncia reajuste do salário mínimo sem ganho real, pela quarta vez
Descrição: O salário mínimo em 2023 será de R$ 1.294, sem aumento acima da 
inflação. O reajuste segue a projeção de 6,7% do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) para este ano
Url : https://www.cut.org.br/noticias/governo-anuncia-reajuste-do-salario-
minimo-sem-ganho-real-pela-quarta-vez-2f3b 

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-04-19 00:15:00
Título: Secretário de fomento à cultura promete R$ 1 bilhão da Lei Rouanet para 
conteúdo pró-armas
Descrição: Ao lado do ex-secretário Mário Frias, o então número dois da pasta, 
André Porciuncula, pediu que armamentistas usem recursos da Lei Rouanet para 
conteúdos audiovisuais pró-armas
Url :https://apublica.org/2022/04/secretario-de-fomento-a-cultura-promete-r-1-
bilhao-da-lei-rouanet-para-conteudo-pro-armas/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-18 00:00:00
Título: Governo Bolsonaro trava R$ 434 mi para obras paradas de escolas, mas 
libera verba a aliados
Descrição: Enquanto o governo Jair Bolsonaro (PL) libera recursos da educação 
para aliados, o MEC (Ministério da Educação) trava a liberação de R$ 434 milhões
a prefeituras de todo o país e deixa paradas construções de creches, escolas, 
salas de aulas e quadras.Leia mais (04/18/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/governo-bolsonaro-trava-r-434-mi-para-obras-paradas-de-
escolas-mas-libera-verba-a-aliados.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-18 19:51:25
Título: Cartilha ajuda a proteger crianças da indústria de alimentos nas escolas
Descrição: Documento expõe táticas da indústria para atuar no ambiente escolar e
orienta instituições a atuar contra essa presença
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/18/cartilha-ajuda-a-proteger-
criancas-da-industria-de-alimentos-nas-escolas
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-04-18 10:00:52
Título: Alexa é 'solução de escuta ativa', diz empresário que vende softwares de
vigilância a polícias e Forças Armadas
Descrição: Vendedor de programas espiões diz ao Ministério Público ser possível 
usar a assistente virtual da Amazon para bisbilhotar a casa de quem tem o 
aparelho. The post Alexa é &#8216,solução de escuta ativa&#8217,, diz empresário
que vende softwares de vigilância a polícias e Forças Armadas appeared first on 
The Intercept.
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Url :https://theintercept.com/2022/04/18/alexa-e-solucao-de-escuta-ativa-diz-
empresario-que-vende-softwares-de-vigilancia-a-policias-e-forcas-armadas/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-18 00:00:00
Título: Boulos aciona Justiça contra empreiteira que usa empresa de fachada e 
domina licitações sob Bolsonaro
Descrição: Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato a deputado federal por São 
Paulo e coordenador do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto), ingressará 
nesta terça-feira (19) com uma ação popular na Justiça Federal de São Paulo 
contra a estatal Codevasf e as empreiteiras Engefort Empreendimentos e Del 
Construtora Ltda..Leia mais (04/18/2022 - 12h45)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/04/boulos-aciona-justica-contra-empreiteira-que-usa-
empresa-de-fachada-e-domina-licitacoes-sob-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-18 17:56:53
Título: Comerciantes atingidos pelo crime da Vale em Brumadinho (MG) conquistam 
reparação 
Descrição: Trabalhadores de região comercial de itens de pesca começaram a 
receber pelo programa de transferência de renda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/18/comerciantes-atingidos-pelo-
crime-da-vale-em-brumadinho-mg-conquistam-reparacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-18 16:34:04
Título: Polícia Civil investiga saques em supermercado na zona norte do Rio de 
Janeiro
Descrição: Uma das linhas de investigação aponta que ação pode ter partido de 
traficante para pressionar pagamento de taxa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/18/policia-civil-investiga-saques-
em-supermercado-na-zona-norte-do-rio-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-18 15:17:56
Título: Documento final do Acampamento Terra Livre 2022 traz propostas e 
demandas dos povos indígenas
Descrição: Demarcação de terras, interrupção da agenda anti-indígena e políticas
de preservação ambiental estão entre os temas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/18/documento-final-do-acampamento-
terra-livre-2022-traz-propostas-e-demandas-dos-povos-indigenas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-18 15:00:41
Título: Ação da Cidadania lança site para alertar sobre riscos de Senado aprovar
\Pacote do Veneno\
Descrição: Segundo o Idec, 59% dos produtos ultraprocessados mais consumidos no 
país têm resíduos de agrotóxicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/18/acao-da-cidadania-lanca-site-
para-alertar-sobre-riscos-de-senado-aprovar-pacote-do-veneno
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-18 12:42:14
Título: MST ocupa latifúndios no RN e no CE no marco dos 26 anos do Massacre de 
Eldorado do Carajás
Descrição: Ações nos municípios de Rio do Fogo e Ipueiras integram a jornada 
nacional de lutas do abril vermelho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/18/mst-ocupa-latifundios-no-rn-e-
no-ce-no-marco-dos-26-anos-do-massacre-de-eldorado-do-carajas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-18 12:23:54
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Título: Renda mensal média de 40% dos moradores do grande Recife é de R$104
Descrição: Pesquisa do Observatório das Metrópoles aponta que Recife é a 
metrópole brasileira onde os pobres são os mais pobres
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/18/renda-mensal-media-de-40-dos-
moradores-do-grande-recife-e-de-r-104
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-18 11:20:24
Título: RJ: relatório da CPI de intolerância religiosa é aprovado e faz 
recomendações a órgão públicos
Descrição: Texto recomenda inclusão no Aluguel Social de vítimas que perderam 
casas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/18/rj-relatorio-da-cpi-de-
intolerancia-religiosa-e-aprovado-e-faz-recomendacoes-a-orgao-publicos
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-19 06:29:04
Título: Bolsonaro tenta reverter crise com PF por pressão salarial
Descrição: Presidente precisou montar operação de emergência para tentar debelar
atritos com a categoria, considerada estratégica no seu plano de reeleição, sob 
acusação de descumprir acordo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-tenta-reverter-crise-
com-pf-por-pressao-salarial/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-19 05:18:55
Título: Estupro, assédio, aliciamento: Sem leis claras, metaverso é terreno 
fértil para crimes virtuais
Descrição: A discussão da adaptação de leis locais já existentes para o 
metaverso pode ser o caminho para uma legislação global na internet
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/estupro-assedio-aliciamento-
sem-leis-claras-metaverso-e-terreno-fertil-para-crimes-virtuais/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-18 21:45:04
Título: PSOL aprova federação com a Rede Sustentabilidade
Descrição: O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) celebrou a decisão: 'Vamos à 
luta por um Brasil mais justo, sustentável e contra o fascismo'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/psol-aprova-federacao-com-a-
rede-sustentabilidade/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-18 21:12:42
Título: Presidente de comissão do Senado pede ao STM cópia de áudios sobre 
torturas na ditadura
Descrição: Humberto Costa quer analisar gravações para saber quais medidas 
cabíveis podem ser tomadas. Nas fitas, ministros da Corte admitem que réus eram 
torturados durante regime militar
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/presidente-de-comissao-do-senado-
pede-ao-stm-copia-de-audios-sobre-torturas-na-ditadura/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-18 21:03:07
Título: ‘Protestos e paralisações não foram descartados’, dizem policiais após 
reunião com o ministro da Justiça
Descrição: A categoria cobrou de Anderson Torres verbas para acolher 
reivindicações salariais no Orçamento
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/protestos-e-paralisacoes-nao-
foram-descartados-dizem-policiais-apos-reuniao-com-o-ministro-da-justica/

Fonte: Poder360
Título: Policiais afirmam descontentamento com reajuste de 5%
Descrição: A categoria se reuniu com o ministro Anderson Torres (Justiça) e diz 
que \protestos e paralisações não foram descartados\
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Url :https://www.poder360.com.br/brasil/policiais-afirmam-descontentamento-com-
reajuste-de-5/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-18 20:50:03
Título: Manuela e Mourão têm empate técnico na liderança da corrida ao Senado 
pelo RS, diz pesquisa
Descrição: A ex-deputada aparece numericamente à frente do vice-presidente da 
República, mas a diferença está na margem de erro
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/manuela-e-mourao-tem-empate-
tecnico-na-lideranca-da-corrida-ao-senado-pelo-rs-diz-pesquisa/

Fonte: China Daily
Data: 2022-04-19
Título: Ucrânia é peão na estratégia dos EUA para enfraquecer UE, diz 
especialista
Descrição: O conflito na Ucrânia está à beira de paralisar a União Européia (UE)
e sua moeda unificada, o euro, como pretendem os legisladores de Washington, de 
acordo com uma coluna publicada recentemente pelo jornal estatal cubano Granma. 
Diante de seu próprio declínio, os Estados Unidos estão trabalhando para 
derrubar outros potenciais pesos pesados globais, promovendo um conflito 
desnecessário e dispendioso que poderia ter repercussões políticas e econômicas 
nos próximos anos, escreveu o especialista em relações internacionais e 
colunista Jorge Casals Llano em um artigo intitulado "A Ucrânia na estratégia 
anti-européia e a desglobalização dos EUA".
Url : 
https://www.chinadaily.com.cn/world/special_coverage/621455efa310cdd39bc882c2 

Fonte: Pravda – Rússia 
Data: 2022-04-18
Título: Putin: a blitzkrieg econômica falhou
Descrição: "A situação está se estabilizando, a taxa de câmbio do rublo voltou 
aos níveis da primeira quinzena de fevereiro e é apoiada por uma forte balança 
de pagamentos.... No mercado consumidor, após uma breve corrida para comprar uma
série de commodities ... a demanda de varejo voltou ao normal. Os estoques de 
commodities nas cadeias de varejo estão sendo restaurados", disse ele. Em geral,
ele observou que as sanções não conseguiram quebrar a economia do país: "O 
objetivo das sanções era minar rapidamente a situação financeira e econômica em 
nosso país, causar pânico nos mercados, provocar o colapso do sistema bancário e
a escassez de mercadorias em grande escala nas lojas. A blitzkrieg econômica 
encalhou". 
Url : h  ttps://www.pravda.ru/news/politics/1700027-ekonomicheskii_blickrig/   

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-18 20:31:39
Título: Argentina quer restabelecer relações plenas com Venezuela
Descrição: Presidente Alberto Fernández pediu aos demais países latino-
americanos que ajam de forma semelhante
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/argentina-quer-restabelecer-relacoes-
plenas-com-venezuela/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-18 19:46:10
Título: Programa da federação PT/PCdoB/PV defende revogar a Reforma Trabalhista 
e o Teto de Gastos
Descrição: A carta-programa ainda menciona a importância de 'fazer com que os 
detentores de fortunas paguem os impostos devidos sobre renda e riqueza'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/programa-da-federacao-pt-pcdob-pv-
defende-revogar-a-reforma-trabalhista-e-o-teto-de-gastos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-18 19:37:12
Título: Após saída de Moro, Ciro diz que única restrição para negociar com 3ª 
via está superada 
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Descrição: Pré-candidato do PDT afirmou que conversou sobre questão com 
dirigentes do União Brasil durante jantar
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-saida-de-moro-ciro-diz-que-
unica-restricao-para-negociar-com-3a-via-esta-superada/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-18 18:54:53
Título: Brasil tem 4 dos 10 bancos mais rentáveis do mundo, aponta levantamento
Descrição: Dois norte-americanos lideram o ranking, Santander Brasil, Itaú, 
Banco do Brasil e Bradesco estão no top 10
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/brasil-tem-4-dos-10-bancos-
mais-rentaveis-do-mundo-aponta-levantamento/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-18 15:29:13
Título: Procuradoria pede ao WhatsApp que ‘megagrupos’ estreiem apenas em 2023
Descrição: Segundo os procuradores, a nova ferramenta pode representar \um real 
retrocesso do movimento de contenção de comportamentos abusivos\
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/procuradoria-pede-ao-whatsapp-que-
megagrupos-estreiem-apenas-em-2023/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-18 15:20:37
Título: PT e PSOL se reúnem para sacramentar aliança e discutir programa de 
governo
Descrição: Os psolistas apresentaram uma série de reivindicações para levar a 
campanha petista mais 'à esquerda'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pt-e-psol-se-reunem-para-
sacramentar-alianca-e-discutir-programa-de-governo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-19 00:28:02
Título: Google diz ‘o que pode’ e ‘o que não pode’ aos sites de notícias acerca 
da guerra na Ucrânia
Descrição: O Google anunciou que irá punir com a desmonetização os sites que 
tirarem proveito, negue ou tolere  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/google-diz-o-que-pode-e-o-que-nao-pode-aos-
sites-de-noticias-acerca-da-guerra-na-ucrania/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-18 18:24:30
Título: Deu no New York Times: Militares ucranianos podem ter usado munições 
proibidas contra russos
Descrição: Deu no jornal americano New York Times, o maior do mundo. Tropas 
ucranianas podem ter usado munições  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/deu-no-new-york-times-militares-ucranianos-
podem-ter-usado-municoes-proibidas-contra-russos/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-04-18 20:23:19
Título: Lula e o PT estão bombando no YouTube de extrema direita
Descrição: A campanha começou. E os bolsonaristas partiram para o ataque.The 
post Lula e o PT estão bombando no YouTube de extrema direita appeared first on 
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/04/18/lula-pt-youtube-extrema-direita/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-04-18 03:00:00
Título: A esperança como herança e legado que perpetua a humanidade. Entrevista 
especial com Maria Carpi
Descrição:  
Há quem diga que a poesia salva. Mas salva como? Para muitos é difícil  [...]
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Url :http://www.ihu.unisinos.br/617797-a-esperanca-como-heranca-e-legado-que-
perpetua-a-humanidade-entrevista-especial-com-maria-carpi
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-04-18 03:00:00
Título: Recuperação de renda dos mais pobres evidencia fosso das desigualdades. 
Entrevista especial com Marcelo Ribeiro e André Salata
Descrição:  
Embora haja quem insistentemente defenda o contrário, os números não são 
imparciais. Aliás, quem acredita piamente neles vê o mundo só desde uma metade. 
Isso fica evidente quando observamos os dados do mais 
http://www.ihu.unisinos.br/617805-recuperacao-de-renda-dos-mais-pobres-
evidencia-fosso-das-desigualdades-entrevista-especial-com-marcelo-ribeiro-e-
andre-salata
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-04-18 03:00:00
Título: Os desafios de uma constituição global para preservar o futuro comum. 
Entrevista especial com José Geraldo de Sousa Júnior
Descrição:  
A crise sanitária e os efeitos gerados pela pandemia de Covid-19 recolocaram em 
pauta as discussões sobre a possibilidade ou necessidade de 
um \http://www.ihu.unisinos.br/617624-os-desafios-de-uma-constituicao-global-
para-preservar-o-futuro-comum-entrevista-especial-com-jose-geraldo-de-sousa-
junior
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-19 07:55:51
Título: Indígenas querem ampliar presença no Congresso para destravar 
demarcações e conter garimpo
Descrição: Movimento indígena planeja sair de um para quatro representantes na 
Câmara dos Deputados. Ideia é reduzir número de candidaturas indígenas lançadas 
para se concentrar naquelas com reais chances de vitória.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61145076?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-18 00:00:00
Título: Mandetta diz que decretar fim de pandemia é 'loteria', por risco de 
novas cepas
Descrição: Para o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (União Brasil), 
decretar o fim da emergência sanitária da Covid-19 neste momento é uma \
loteria\, especialmente com relação ao possível surgimento de novas cepas da 
doença.Leia mais (04/18/2022 - 16h19)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/04/mandetta-diz-que-decretar-fim-de-pandemia-e-loteria-
por-risco-de-novas-cepas.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-18 00:00:00
Título: Senador petista questiona compensação a Eletrobras por Itaipu e 
Eletronuclear
Descrição: O senador Jean Paul Prates (PT-RN) protocolou nesta segunda-feira 
requerimento para ouvir representantes dos ministérios da Economia e de Minas 
Energia (MME) sobre o processo de capitalização da Eletrobras. Ele afirma que 
não estão claras as condições levadas em consideração para compensar a 
Eletrobras por Itaipu Binacional e Eletronuclear.Leia mais (04/18/2022 - 13h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/04/senador-petista-questiona-compensacao-a-eletrobras-
por-itaipu-e-eletronuclear.shtml
 
Fonte: Congresso em Foco
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Data: 2022-04-18 18:33:27
Título: Proteger o contribuinte garante um Brasil mais competitivo
Descrição: Felipe Rigoni * A César, o que é de César. Essa frase histórica, 
proferida há quase 2020 anos e imortalizada na Bíblia, mostra de maneira clara 
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