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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-19 00:00:00
Título: A tortura produziu uma milícia
Descrição: A revelação, pela repórter Miriam Leitão, das gravações pesquisadas
pelo professor Carlos Fico nos arquivos do Superior Tribunal Militar tirou do
armário o esqueleto da tortura praticada nos porões dos quartéis durante a
ditadura. Engana-se o vice-presidente Hamilton Mourão quando pergunta: \Apurar o
quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta?\Leia
mais (04/19/2022 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/eliogaspari/2022/04/a-tortura-produziu-uma-milicia.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-19 19:48:36
Título: Devastação é 20 vezes menor em terras indígenas, mas seus habitantes
pagam com a vida
Descrição: Estudos do Mapbiomas e da CPT evidenciam os resultados positivos e o
custo humano da luta pela preservação ambiental
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/19/devastacao-e-20-vezes-menor-emterras-indigenas-mas-seus-habitantes-pagam-com-a-vida
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-19 07:20:41
Título: 19 de abril: “Para que se comemore o 'dia do índio' é preciso demarcar
nossos territórios”
Descrição: Conheça a origem do “dia do índio” e por que integrantes do movimento
indígena criticam a data comemorativa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/19/19-de-abril-para-que-secomemore-o-dia-do-indio-e-preciso-demarcar-nossos-territorios
Fonte: Vatican News - Português
Título: CNBB: Nota de repúdio à violência contra o povo Yanomami
Descrição: A Comissão Episcopal Pastoral Especial para o Enfrentamento ao
Tráfico Humano repudia a violência sexual de garimpeiros contra mulheres e
crianças Yanomami.
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2022-04/nota-de-repudioviolencia-contra-o-povo-yanomami.html
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-20
Título: Disparada da inflação leva população a cortar consumo
Descrição: A inflação galopante durante o governo Bolsonaro está levando a
população a mudar hábitos de consumo e cortar uma série de despesas. Mais da
metade da população cortou despesas nos últimos seis meses diante do aumento dos
preços, de acordo com pesquisa encomendada pela CNI (Confederação Nacional da
Indústria) à FSB Pesquisa.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/disparada-da-inflacao-leva-populacao-acortar-consumo
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-04-19
Título: Quem paga? Botijão de gás chega a custar R$ 160
Descrição: O preço do botijão de gás de 13 quilos chega a R$ 160, valor máximo
da pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP). Esse valor foi encontrado em Mato Grosso. Na média
nacional, o gás de cozinha (GLP) chega a R$ 113,66, quase 10% do salário mínimo.
O levantamento foi feito entre os dias 10 e 16, em 3.881 municípios.

Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/04/botijao-de-gas-chegaa-160/
Fonte: Poder360
Título: Lula defende incluir gás de cozinha na cesta básica
Descrição: Petista disse que altos preços dos combustíveis e do gás é
“irresponsabilidade governamental”
Url :https://www.poder360.com.br/eleicoes/lula-defende-incluir-gas-de-cozinhana-cesta-basica/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-19 12:36:17
Título: Defesa usou R$ 150 milhões de verba do SUS para conserto de aeronaves,
denuncia relatório
Descrição: Levantamento aponta uso indevido de recursos da saúde pública para
aviões e unidades militares no exterior
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/19/defesa-usou-r-150-milhoes-deverba-do-sus-para-conserto-de-aeronaves-denuncia-relatorio
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-04-19
Título: EXCLUSIVO: Militares licitaram 120 caixas de Cialis, o Viagra “moderno”
Descrição: Uma divisão do Exército Brasileiro sediada em Cascavel, no Paraná,
a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, lançou um edital este ano para
comprar 29 medicamentos. A licitação não chamaria a atenção e seria apenas mais
uma se não fosse por um item: 120 caixas de Tadalafina 20mg, nome genérico
do Cialis, um dos mais modernos e potentes fármacos para disfunção erétil,
espécie de "irmão" mais novo e seguro da Sildenafila, o Viagra.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/4/19/exclusivo-militareslicitaram-120-caixas-de-cialis-viagra-moderno-113211.html
Fonte: Viomundo
Data: 2022-04-19
Título: Soldado reformado do Exército relata execução de casal de militantes da ALN pela
ditadura militar: “A tortura existiu mesmo. Eu assisti”
Descrição: O soldado reformado Valdemar Martins de Oliveira, 70 anos, serviu na
Brigada Paraquedista, na Vila Militar, do Rio de Janeiro, e trabalhou, ao longo
do ano de 1968, como um espião da ditadura militar e trabalhou com alguns dos
agentes mais violentos das Forças Armadas no período. Em entrevista a Juliana
Dal Piva ele relatou como presenciou a tortura e a execução a tiros de João
Antônio e Catarina Abi-Eçab, militantes da Ação Libertadora Nacional (ALN).
Url : https://www.viomundo.com.br/denuncias/em-entrevista-a-juliana-dal-pivasoldado-reformado-do-exercito-relata-execucao-do-casal-de-militantes-da-alnpela-ditadura-militar-a-tortura-existiu-mesmo-eu-assisti-video.html
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-20 05:17:14
Título: Quando católicos e evangélicos se uniram contra a ditadura militar
Descrição: Muito antes de termos acesso aos áudios do STM, o Brasil Nunca Mais
conseguiu reunir as provas do que acontecia nos porões da ditadura
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/quando-catolicos-eevangelicos-se-uniram-contra-a-ditadura-militar/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-19 00:00:00
Título: Áudios sobre tortura são registro histórico importante, dizem estudiosos
Descrição: Acadêmicos de renome respondem sem titubear. São importantes como
registro histórico, dizem eles, os áudios inéditos de sessões do STM (Superior
Tribunal Militar), que apresentam denúncias de tortura durante o período da
ditadura militar (1964-1985).Leia mais (04/19/2022 - 14h40)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co

m.br/poder/2022/04/audios-sobre-tortura-sao-registro-historico-importante-dizemestudiosos.shtml
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-19 19:01:34
Título: 'Sou cuidadora e não tenho quem cuide dos meus filhos': 3 milhões de
crianças não têm vaga no ensino infantil
Descrição: Falta de vagas em creches e pré-escolas prejudica formação infantil,
possibilidade de mulheres trabalharem e renda das famílias. 650 mil crianças de
até 5 anos saíram da escola entre 2019 e 2021.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61143900?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-04-19
Título: Bohn Gass denuncia Bolsonaro por atraso em milhões de aposentadorias e
auxílios do INSS
Descrição: Da tribuna da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (19), o deputado
federal Bohn Gass (PT-RS) denunciou a dificuldade enfrentada por mais de 1,5
milhão de brasileiros e brasileiras que esperam na fila do INSS a liberação de
sua aposentadoria, além dos mais de 3 milhões que aguardam a concessão de
benefícios como auxílio-doença, auxílio-maternidade e auxílio-acidente de
trabalho. O parlamentar acusou o governo Bolsonaro de ser o responsável pela
demora na concessão desses benefícios por conta da não nomeação de aprovados do
último concurso para o INSS (de 2015) e também pela falta de novos concursos
públicos para o órgão.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/4/19/bohn-gass-denunciabolsonaro-por-atraso-em-milhes-de-aposentadorias-auxilios-do-inss-113222.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-19 18:40:58
Título: Juca Abdalla, o banqueiro que lucra com a privatização da Eletrobras e
administrará a Petrobras
Descrição: 18º homem mais rico do país opina vaga em conselho de estatais e
ganha com notícias sobre a venda delas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/19/juca-abdalla-o-banqueiro-quelucra-com-a-privatizacao-da-eletrobras-e-administrara-a-petrobras
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-19 19:27:41
Título: Ministro do TCU pedirá vista e pode barrar a privatização da Eletrobras
neste ano
Descrição: Técnicos do Ministério da Economia e do BNDES entendem que o TCU
precisa dar o aval à operação até 27 de abril para que a privatização ocorra em
maio
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/ministro-do-tcu-pedira-vista-epode-barrar-a-privatizacao-da-eletrobras-neste-ano/
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-04-20 00:08:02
Título: Secretaria da Cultura aprovou livro sobre história das armas no Brasil
pela Lei Rouanet
Descrição: Produção do livro, que tem previsão para ser distribuído no Sistema
Nacional de Bibliotecas Públicas, foi patrocinado pela Taurus, a maior empresa
de armas leves do país
Url :https://apublica.org/2022/04/secretaria-da-cultura-aprovou-livro-sobrehistoria-das-armas-no-brasil-pela-lei-rouanet/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-19 14:01:50
Título: Em defesa da reforma agrária, trabalhadores rurais retomam terras e
ocupam o Incra na Bahia
Descrição: A ocupação, com três mil pessoas, não tem data para acabar e integra
a jornada nacional de lutas do MST

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/19/em-defesa-da-reforma-agrariatrabalhadores-rurais-retomam-terras-e-ocupam-o-incra-na-bahia
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-04-19
Título: Debate sobre nova lei trabalhista prioriza proteção social para todos
trabalhadores
Descrição: A eleição deste ano, que vai escolher o novo presidente da República,
coloca no centro do debate os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que
vêm sendo atacados desde o golpe de 2016. A análise das políticas dos dois
candidatos mais bem colocados nas pesquisas mostra que um, o ex-presidente Lula,
tem compromisso com os direitos sociais e trabalhistas; e outro, o presidente
Jair Bolsonaro (PL), tem compromisso com o mercado e o patronato que só visam os
lucros. Por isso, sindicalistas como o presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre,
têm dito que essa é a eleição das nossas vidas, pois traz de volta a esperança
de construir um novo modelo de legislação trabalhista que abranja todos os
trabalhadores, formais e informais, como tem falado Lula, com o apoio da CUT e
demais centrais sindicais. Esse debate remete para a nefasta reforma Trabalhista
do governo ilegítimo de Michel Temer (MDB-SP), promulgada em 2017, que acabou
com mais de 100 itens da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Para a CUT e demais centrais, é preciso retomar a pauta de proteção social e
previdenciária a quem não tem carteira assinada
Url : https://www.cut.org.br/noticias/debate-sobre-nova-lei-trabalhistaprioriza-protecao-social-para-todos-trabalhad-f623
Fonte: O Tempo
Data: 2022-04=18
Título: Prestes a completar um mês, greve do metrô de BH não tem data para
acabar
Descrição: Prestes a completar um mês em greve na terça-feira (19), os
metroviários de Belo Horizonte não têm previsão para retomar o serviço em
atendimento normal. O diretor de comunicação do Sindicato dos Empregados em
Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro-MG), Pablo
Henrique Ramos, afirmou que não há sequer previsão de assembleia da categoria
durante a semana. “Só teremos assembleia e possibilidade de encerramento da
greve se o governo federal nos responder sobre as reivindicações que fizemos. A
não ser que ocorra algum fato novo esta semana, não temos nem previsão de
assembleia”, disse a O TEMPO, nesta segunda (18).
Url : https://www.otempo.com.br/super-noticia/cidades/prestes-a-completar-ummes-greve-do-metro-de-bh-nao-tem-data-para-acabar-1.2655418
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-19 10:44:15
Título: Chances de Lula vencer são de 70%, diz relatório da Eurasia
Descrição: Relaxa e goza, recomenda a Consultoria Eurasia ao apontar que Lula
tem 70% de chances de vencer Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/chances-de-lula-vencer-sao-de-70-dizrelatorio-da-eurasia/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-19 14:25:01
Título: Rússia inicia \nova fase\ da guerra e intensifica ataques no leste da
Ucrânia
Descrição: As tropas russas atacaram posições ucranianas ao longo de toda a
linha de contato no leste da região de Donbass.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/19/russia-inicia-nova-fase-daguerra-e-intensifica-ataques-no-leste-da-ucrania
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-04-20
Título: Multinacionais não devem se tornar 'copiloto' para dividir o mundo:
editorial do Global Times

Descrição: O conflito Rússia-Ucrânia está se intensificando cada vez mais. Os
meios de comunicação da Ucrânia subitamente expuseram que todos os locais
militares e estratégicos da Rússia estavam agora visíveis no Google Maps com
resolução máxima de cerca de 0,5 metros por pixel. Os locais incluem minas de
mísseis balísticos intercontinentais, postos de comando e aterros secretos. Mas
o Google logo negou os relatórios. "Não fizemos nenhuma alteração em nossas
imagens de satélite na Rússia", disse um porta-voz do Google. A mídia dos EUA
disse que essas imagens estavam disponíveis no Google Maps muito antes da crise
na Ucrânia. Mesmo que este relatório seja verdadeiro, seu impacto na situação
Rússia-Ucrânia é muito pequeno. A tecnologia de satélite militar de hoje está
muito madura, e muitas instalações militares de grande escala já são
transparentes e não exigem "suporte técnico adicional" do Google. Essa
especulação tem recebido muita atenção porque ecoa uma preocupação de que a
fronteira de conflitos ou guerras tenha sido muito ampliada, muito além dos
campos tradicionais de disputas militares, com jogos em setores como diplomacia,
comércio, finanças, informação, opinião pública se entrelaçando. Nesse processo,
o papel desempenhado por gigantes multinacionais tem se tornado cada vez mais
evidente. De acordo com estatísticas da mídia dos EUA, desde o conflito RússiaUcrânia, além de grandes empresas de energia como Shell e ExxonMobil, bem como
gigantes de aviões como Boeing, gigantes da tecnologia como Apple, Microsoft,
Intel, Twitter também entraram na onda para pressionar a Rússia em várias
formas. Em outras palavras, as corporações multinacionais americanas,
especialmente os gigantes da Internet que captam grandes quantidades de
informações e dados, correm um risco significativamente maior de serem "armas".
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202204/1259779.shtml
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-aossites-de-noticias-acerca-da-guerra-na-ucrania/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-20 00:00:00
Título: 'Terra' de Sebastião Salgado faz 25 anos, e personagens de livro ainda
esperam lote
Descrição: ?Em 17 de abril de 1996, milhares de trabalhadores sob a bandeira do
MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) entraram na fazenda GiacometMarodin, no interior do Paraná, com 83 mil hectares, uma das maiores ocupações
na história do movimento, com o fotógrafo Sebastião Salgado como testemunha.Leia
mais (04/20/2022 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/terra-de-sebastiao-salgado-faz-25-anos-e-personagens-delivro-ainda-esperam-lote.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-19 10:42:57
Título: Posição de ministério sobre nomeação de atiradora para diretoria é
“escárnio”, dizem servidores
Descrição: Associação critica resposta do MMA a questionamento sobre atiradora
em cargo-chave, caso foi revelado pelo BdF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/19/posicao-de-ministerio-sobrenomeacao-de-atiradora-para-diretoria-e-escarnio-dizem-servidores
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-19 09:37:19
Título: Jornalista esfaqueado em Brasília segue no hospital em recuperação
Descrição: Repórter Gabriel Luiz está consciente e estável, não há previsão de
alta

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/19/jornalista-esfaqueado-embrasilia-segue-no-hospital-em-recuperacao
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-20 05:57:26
Título: Brasil ignora acordo internacional que dificulta o assassinato de
ativistas ambientais
Descrição: Apesar de ter assinado o Acordo de Escazú em 2018, o governo
Bolsonaro ainda não o validou no Congresso
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/brasil-ignora-acordo-internacionalque-dificulta-o-assassinato-de-ativistas-ambientais/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-19 20:38:31
Título: Greve no Banco Central tem pausa e pode ser retomada em maio, anunciam
servidores
Descrição: Os trabalhadores vão aguardar a manifestação do governo sobre uma
contraproposta para reajuste salarial
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/greve-no-banco-central-tempausa-e-pode-ser-retomada-em-maio-anunciam-servidores/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-19 19:54:04
Título: Lula diz não acreditar em 3ª via: ‘Será uma eleição polarizada, mas a
gente não deve ter medo’
Descrição: Em entrevista a uma rádio do Tocantins, o ex-presidente comparou a
polarização eleitoral a um jogo de futebol e enalteceu o vice Geraldo Alckmin:
'Extraordinário'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lula-diz-nao-acreditar-em-3a-viasera-uma-eleicao-polarizada-mas-a-gente-nao-deve-ter-medo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-19 19:50:57
Título: Netflix perde assinantes pela 1ª vez em 10 anos e ações despencam
Descrição: A gigante do streaming explicou que a queda deve-se principalmente à
dificuldade de conseguir novos assinantes em todo o mundo, e também à suspensão
de seu serviço na Rússia
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/netflix-perde-assinantes-pela-1avez-em-10-anos-e-acoes-despencam/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-19 19:07:39
Título: SP: PSOL denuncia o descumprimento de obrigações trabalhistas por
empresas terceirizadas
Descrição: As representações se referem a companhias que prestam serviços de
limpeza em escolas da capital paulista
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/sp-psol-denuncia-odescumprimento-de-obrigacoes-trabalhistas-por-empresas-terceirizadas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-19 18:04:25
Título: Áudio vazado do presidente do PSDB causou racha com Doria
Descrição: Bruno Araújo foi substituído da coordenação da campanha após exgovernador saber dos diálogos que 'relativizavam as prévias'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/audio-vazado-do-presidente-dopsdb-causou-racha-com-doria/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-19 16:22:06
Título: Doleira Nelma Kodama é presa em hotel de luxo em Portugal
Descrição: Primeira delatora da Lava Jato foi detida pela Polícia Federal no
âmbito da Operação Descobrimento, que visa combater o tráfico internacional de
drogas

Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/doleira-nelma-kodama-e-presa-emhotel-de-luxo-em-portugal/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-19 15:59:57
Título: Zema tenta derrubar no STF reajuste de servidores de MG aprovado por
deputados
Descrição: O governador alega que o déficit de R$ 11,7 bilhões nas contas do
Estado torna o reajuste impraticável
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/zema-tenta-derrubar-no-stfreajuste-de-servidores-de-mg-aprovado-por-deputados/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-19 15:42:14
Título: Gaviões da Fiel terá ‘Bolsonaro gay’ no sambódromo em São Paulo
Descrição: O samba-enredo da escola vai tratar da luta contra o racismo,
fascismo e opressões
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/gavioes-da-fiel-trarabolsonaro-gay-para-o-sambodromo-em-sao-paulo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-19 19:45:30
Título: Paulinho da Força fecha com Lula, que tem 70% de chances de vencer
Descrição: O ex-presidente Lula recebeu nesta terça-feira (19/04) o apoio formal
do Solidariedade, partido presidido pelo deputado Paulinho Bem-vindo à verdade,
o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/paulinho-da-forca-fecha-com-lula-que-tem70-de-chances-de-vencer/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-19 18:34:13
Título: Requião testa positivo para covid e publica exame nas redes sociais,
confira
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (PT), pré-candidato ao governo do
Paraná, testou positivo para covid. Ele publicou o Bem-vindo à verdade, o post
%% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-testa-positivo-para-covid-epublica-exame-nas-redes-sociais-confira/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-04-19 10:00:00
Título: Filtros de selfie que afinam nariz e rosto incentivam racismo e
cirurgias plásticas entre jovens
Descrição: Após a proibição do Instagram a filtros que simulem intervenções
estéticas, usuários vêm ensinando o uso de softwares que conseguem burlar a
regra.The post Filtros de selfie que afinam nariz e rosto incentivam racismo e
cirurgias plásticas entre jovens appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/04/19/filtros-selfie-cirurgias-plasticasjovens/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-04-19 03:00:00
Título: Drummond e o modernismo mineiro. A incontornável relação entre as elites
políticas e os intelectuais modernistas. Entrevista especial com Sergio Miceli
Descrição:
Os cem anos da Semana de Arte Moderna, realizada em fevereiro de 1922, trouxeram
novamente à ordem do dia os debates em [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/617251-drummond-e-o-modernismo-mineiro-aincontornavel-relacao-entre-as-elites-politicas-e-os-intelectuais-modernistasentrevista-especial-com-sergio-miceli
Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-20 05:26:07

Título: Vídeo: Imigrantes vagam no deserto, ficam sem água e são resgatados
feridos nas montanhas nos EUA
Descrição: TUCSON — Dois imigrantes da Guatemala foram encontrados nas montanhas
Baboquivari, no Arizona, com ferimentos nas pernas e nas costas depois de
caminhar pelo deserto por vários dias. O serviço de Alfândega e Proteção de
Fronteiras dos EUA (CBP, na sigla em inglês) divulgou as imagens do resgate
nesta terça-feira.Imigração: Menino de três anos é abandonado na fronteira dos
Estados Unidos com o MéxicoPunição: Turistas mexicanos são multados por bater
drone na Torre de Pisa
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/video-imigrantes-vagam-no-deserto-ficam-semagua-sao-resgatados-feridos-nas-montanhas-nos-eua-25480902
Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-20 05:00:22
Título: Capoeira, jongo, baião: em versos, livro infantil reúne folguedos
brasileiros
Descrição: RIO — Doutora em Letras pela Universidade de São Paulo (USP), Ieda
Oliveira deu aulas para alunos do ensino superior por 15 anos, até resolver
dedicar-se exclusivamente a escrever livros. Há 25 anos, a escritora realiza
pesquisas sobre as raízes culturais brasileiras e produz literatura para a
infância com foco no tema.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/capoeira-jongo-baiao-em-versos-livroinfantil-reune-folguedos-brasileiros-1-25474578
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-19 00:00:00
Título: STF julga bolsonarista Daniel Silveira com expectativa de condenação
Descrição: O STF (Supremo Tribunal Federal) realiza nesta quarta-feira (20) o
julgamento do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), com expectativa de
condenação, mas também com risco de adiamento.Leia mais (04/19/2022 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/stf-julga-bolsonarista-daniel-silveira-com-expectativa-decondenacao.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-19 00:00:00
Título: Ciro enfrenta descrença na terceira via, mas diz que aceita discutir
tudo
Descrição: O aceno do presidenciável Ciro Gomes (PDT) aos partidos da chamada
terceira via nesta semana foi recebido com descrença -e sua integração ao grupo
que pretende lançar uma candidatura única é vista como difícil.Leia mais
(04/19/2022 - 20h20)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/ciro-enfrenta-descrenca-na-terceira-via-mas-diz-que-aceitadiscutir-tudo.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-19 00:00:00
Título: Paulinho da Força indica apoio do Solidariedade a Lula já no 1º turno
Descrição: O presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, indicou que a
legenda deverá apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas
eleições presidenciais em outubro já no primeiro turno.Leia mais (04/19/2022 12h32)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/paulinho-da-forca-indica-apoio-do-solidariedade-a-lula-ja-no1o-turno.shtml
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Data: 2022-04-20 00:04:00
Título: Câmara aprova projeto que autoriza compartilhamento de dados do Censo
Escolar

Descrição: Proposta será enviada ao Senado
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/867619-camara-aprova-projeto-queautoriza-compartilhamento-de-dados-do-censo-escolar/
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-04-19 18:52:42
Título: Policiais Federais declaram estado de mobilização permanente para
pressionar por salários
Descrição: A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) realizou na
manhã desta terça-feira (19) uma assembleia virtual com os 27 sindicatos
estaduais da Polícia Federal para discutir formas de pressão pelo reajuste
salarial e prometida reestruturação da categoria. A assembleia decidiu manter a
categoria em “estado de mobilização permanente”. Estão previstas agora
assembleias dos sindicatos nos [ ]The post Policiais Federais declaram estado de
mobilização permanente para pressionar por salários appeared first on Congresso
em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/policiais-federaisdeclaram-estado-de-mobilizacao-permanente-para-pressionar-por-salarios/
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-04-19 18:44:37
Título: Juízes federais estão preocupados com o clima de polarização das
eleições deste ano
Descrição: No café da manhã com os jornalistas, os integrantes da Associação dos
Juízes Federais do Brasil (Ajufe) também demonstraram preocupação com o clima de
polarização política das eleições deste ano e com a forma como isso vem
resultando em ataques à Justiça, especialmente a ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral [ ]The post Juízes federais estão
preocupados com o clima de polarização das eleições deste ano appeared first on
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/juizes-federais-estaopreocupados-com-o-clima-de-polarizacao-das-eleicoes-deste-ano/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-20 05:01:16
Título: Arábia Saudita se nega a satisfazer 'caprichos' dos EUA e tensão atinge
ponto crítico, diz WSJ
Descrição: Conforme o jornal The Wall Street Journal, a tensão entre os dois
países atingiu um ponto crítico durante a operação militar russa na Ucrânia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220420/arabia-saudita-se-nega-a-satisfazercaprichos-dos-eua-e-tensao-atinge-ponto-critico-diz-wsj-22332199.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-19 23:35:48
Título: Mídia chinesa denuncia estratégia dos EUA para 'sequestrar reuniões
multilaterais'
Descrição: Editorial do Global Times, mídia estatal da China, denuncia que os
EUA buscarão \sequestrar\ as reuniões das organizações multilaterais marcadas
para as próximas semanas.
Url :https://br.sputniknews.com/20220419/midia-chinesa-denuncia-estrategia-doseua-para-sequestrar-reunioes-multilaterais-22330447.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-19 21:44:08
Título: Guerra às drogas: México fecha unidade de investigação de elite e
encerra cooperação com os EUA
Descrição: O México dissolveu uma seleta unidade antinarcóticos que por 25 anos
trabalhou com a Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA, na sigla em inglês)
para combater o crime organizado.
Url :https://br.sputniknews.com/20220419/guerra-as-drogas-mexico-fecha-unidadede-investigacao-de-elite-em-golpe-a-cooperacao-com-os-eua-22330104.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-19 20:45:04

Título: Itamaraty impõe sigilo de 5 anos a documentos sobre viagem de Bolsonaro
à Rússia
Descrição: O Itamaraty colocou sob sigilo, até 21 de fevereiro de 2027, os
detalhes da viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220419/itamaraty-impoe-sigilo-de-5-anos-adocumentos-sobre-viagem-de-bolsonaro-a-russia-22329701.html
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Título: ANITTA - \Envolver\, de la brasileña Anitta, es el videoclip más visto
en el mundo
Url :http://www.efe.com/efe/america/cultura/envolver-de-la-brasilena-anitta-esel-videoclip-mas-visto-en-mundo/20000009-4786932?
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