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Fonte: Fundação Getúlio Vargas
Título: Livro “Minha experiência em Brasília”, Oscar Niemeyer (pdf)
Descrição: “Nunca tive a idéia de fazer um livro sobre Brasília. Obrigado pela
profissão, iniciei uma série de artigos esclarecendo o nosso trabalho, nossas
dificuldades e atropelos, artigos que se foram somando, ampliando, até sugerirem
a alguns antigos a possibilidades de os organizar em forma de livro que
permanecesse como um documento honesto e espontâneo do empreendimento. Não se
trata, portanto, de livro com pretensões históricas ou literárias, mas da
experiência de um arquiteto que durante três anos acompanhou com amor e
interesse a construção da cidade, procurando contribuir, juntamente com milhares
de brasileiros, para essa obra justa e necessária.”
Url :
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/brasilia/livros/niemeyer_cpdoc.pdf
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-20
Título: Por 10 a 1, Supremo Tribunal Federal condena deputado Daniel Silveira a
8 anos de prisão
Descrição: Com o voto divergente apenas de Nunes Marques, maioria dos ministros
votou pela condenação do deputado bolsonarista por estimular ataques a
instituições como o próprio STF. O Supremo Tribunal Federal condenou nesta
quarta-feira (20), por 10 votos a 1, o deputado bolsonarista Daniel Silveira
(PTB-RJ) a 8 anos e 9 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Silveira
foi acusado de estimular atos antidemocráticos e ataques a instituições como o
próprio STF.
Url : https://www.brasil247.com/poder/stf-forma-maioria-para-condenar-danielsilveira-a-inelegibilidade-e-a-prisao
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-04-20
Título: TCU interrompe julgamento sobre Eletrobras. Relator quer recálculo do
preço de ações
Descrição: “Novas fragilidades, para dizer o mínimo, saltam aos olhos”, afirma
revisor do processo. Segundo ele, TCU é órgão de controle e não de “chancela”.
Presidenta dá 20 dias de vista coletiva. Na retomada do julgamento do processo
de privatização da Eletrobras, nesta quarta (20), após aval na primeira fase, em
fevereiro, o Tribunal de Contas da União (TCU) interrompeu a sessão após um
pedido de vista. Já previsto na véspera, o pedido feito pelo ministro revisor,
Vital do Rêgo, pode comprometer a agenda do governo para dar sequência à
desestatização da companhia, considerando o calendário eleitoral. Antes disso, o
relator do processo, ministro Aroldo Cedraz, determinou que o governo revise o
preço mínimo das ações usado como referência. E também chegou a sugerir cláusula
que facilite eventual reestatização da empresa, desistindo na sequência da
sessão. Funcionários protestaram contra a privatização.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/04/tcu-interrompejulgamento-sobre-eletrobras-relator-quer-recalculo-do-preco-de-acoes/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-04-20
Título: Gasolina brasileira é a 2ª mais cara entre os maiores produtores de petróleo
Descrição: O Brasil é o nono colocado no ranking dos 15 principais produtores de
petróleo do mundo e o segundo entre os que registram os maiores preços de
gasolina - perde só para Noruega, onde a renda média mensal dos trabalhadores é
mais de dez vezes superior a dos brasileiros, que está cada vez menor desde que
o golpe de 2016, que destituiu a presidenta Dilma Rousseff.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/gasolina-brasileira-e-a-2-mais-cara-entreos-maiores-produtores-de-petroleo-e875

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-20 18:16:54
Título: Indígenas denunciam invasão de garimpeiros e relatam abusos sexuais no
Amazonas
Descrição: Invasores ainda ofereceram gasolina e etanol como bebida, região tem
maior diversidade de povos isolados no planeta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/20/indigenas-denunciam-invasao-degarimpeiros-e-relatam-abusos-sexuais-no-amazonas
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-04-20 09:00:00
Título: Txai Suruí: “Não estão queimando só a Amazônia, estão queimando as
pessoas de lá também”
Descrição: Uma das principais liderança jovens de Rondônia, Txai falou sobre a
mobilização da juventude indígena no Estado e a importância das eleições de 2022
para preservar a floresta
Url :https://apublica.org/2022/04/txai-surui-nao-estao-queimando-so-a-amazoniaestao-queimando-as-pessoas-de-la-tambem/
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-04-20
Título: Amigo buscou empresários para pagarem obra em empresa de Renan Bolsonaro
Descrição: Mensagens obtidas pela Polícia Federal no âmbito do inquérito que
investiga o filho mais novo de Jair Bolsonaro, Jair Renan, acusado de obter
vantagens indevidas, de tráfico de influência e de lavagem de dinheiro,
mostraram que um amigo do caçula do presidente da República procurou
empresários para pagarem uma reforma no escritório da empresa do 04.
Nos diálogos entre o personal trainer Allan Luceno, amigo de Jair Renan, e a
arquiteta Tânia Fernandes, responsável pela obra, o parceiro do filho do
presidente assume que está buscando algum empresário que banque os custos das
alterações que serão feitas na Bolsonaro Jr Eventos e Mídia, sediada
no camarote do estádio Mané Garrincha, em Brasília, e a profissional chega
a debochar da prática, dizendo que aos “patrocinadores” seriam
solicitadas “bolsa móveis” e “bolsa reforma”
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/4/20/amigo-buscou-empresariospara-pagarem-obra-em-empresa-de-renan-bolsonaro-113278.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-20 16:26:11
Título: Políticos ironizam renúncia de 'Mamãe Falei' ao mandato de deputado: \
Virou 'Mamãe, amarelei'\
Descrição: Arthur do Val tomou a iniciativa após ter a cassação aprovada pelo
Conselho de Ética da Alesp por áudios sexistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/20/politicos-ironizam-renuncia-demamae-falei-ao-mandato-de-deputado-virou-mamae-amarelei
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-20 07:49:15
Título: Jet ski, veleiros, planadores e dirigíveis: isenções de Bolsonaro
beneficiam ricos
Descrição: Governo federal zera impostos para importação de veículos para
turismo enquanto carga tributária cresce
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/20/jet-ski-veleiros-planadores-edirigiveis-isencoes-de-bolsonaro-beneficiam-ricos
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-20
Título: Merval Pereira avalia que revelação do orçamento secreto pode abalar a
base parlamentar do governo
Descrição: A decisão do presidente do Senado de enviar ao STF informações sobre
parlamentares que receberam verbas do orçamento secreto pode causar estragos na
base de apoio de Jair Bolsonaro no Congresso. O jornalista Merval Pereira avalia
que a Câmara será obrigada a fazer o mesmo, o que poderá provocar abalos no
centrão, que constitui a principal base de apoio parlamentar de Jair Bolsonaro.

Muitos dados já estão sendo revelados, como o envio de verbas do presidente da
Câmara, Arthur Lira, para regiões onde atua.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/merval-pereira-avalia-que-revelacao-doorcamento-secreto-pode-abalar-a-base-parlamentar-do-governo
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-20 00:00:00
Título: Mourão é denunciado à Corte Interamericana após ironizar áudios sobre
tortura
Descrição: As falas do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão,
ironizando áudios de sessões do Superior Tribunal Militar (STM) que apontam
denúncias de tortura durante a ditadura militar (1964-1985) chegaram à
presidência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.Leia mais (04/20/2022 13h10)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/04/mourao-e-denunciado-a-corte-interamericanaapos-ironizar-audios-sobre-tortura.shtml
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-20 19:50:27
Título: A indignidade e indigência dos militares são temas inadiáveis
Descrição: A definição do papel das forças armadas brasileiras é certamente uma
das questões mais relevantes deste início de século
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-indignidade-e-indigencia-dosmilitares-sao-temas-inadiaveis/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-20 00:00:00
Título: Imprensa do século 19 ligou movimento de Tiradentes à Independência
Descrição: O projeto de independência que se consagrou no Brasil a partir de
1822, capitaneado pelo então regente Pedro e pelas elites políticas e econômicas
do sudeste do território, não era o único modelo de emancipação possível à
época.Leia mais (04/20/2022 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/imprensa-do-seculo-19-ligou-movimento-de-tiradentes-aindependencia.shtml
Fonte: Congresso em Foco
Título: Governo Bolsonaro aprovou incentivo da Lei Rouanet para livro sobre
história das armas no Brasil
Descrição: A edição do livro “Armas &#38, Defesa: a história das armas no
Brasil”, da Alexa Editora, foi aprovada com recursos da Lei Rounet de incentivo
à cultura pela Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal. A empresa
fabricante de armas Taurus – a maior do Brasil e uma das principais do mundo –
está investindo [ ]The post Governo Bolsonaro aprovou incentivo da Lei Rouanet
para livro sobre história das armas no Brasil appeared first on Congresso em
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/governo-bolsonaro-aprovouincentivo-da-lei-rouanet-para-livro-sobre-historia-das-armas-no-brasil/
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-04-20
Título: Em protesto na CNA, manifestantes denunciam agronegócio e fome no país
Descrição: Na manhã desta quarta-feira (20), manifestantes realizaram um
protesto na sede da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), em Brasília, DF.
O protesto buscou denunciar a aliança entre o agronegócio e o governo de Jair
Bolsonaro, a qual é responsável por garantir lucros recordes para o setor,
enquanto milhões de brasileiros sofrem com a fome e a alta do preço dos
alimentos. A ação fez parte da Jornada Nacional de Luta em Defesa da Reforma
Agrária, que ocorre em todo país durante este mês de abril e que traz o lema
“Terra, Teto e Pão”.

Url : https://mst.org.br/2022/04/20/em-protesto-na-cna-manifestantes-denunciamagronegocio-e-fome-no-pais/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-20 18:27:32
Título: Rússia inicia fase decisiva da guerra na Ucrânia para consolidar uma
conquista até 9 de maio
Descrição: Moscou anuncia segunda fase da operação, focada em Donbas, de olho em
feriado histórico como prazo para Putin
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/20/russia-inicia-fase-decisiva-daguerra-na-ucrania-para-consolidar-uma-conquista-ate-9-de-maio
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-20 11:39:47
Título: Julian Assange foi sentenciado à morte, diz editora do WikiLeaks
Descrição: A editora-chefe do WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, chamou de sentença
de morte a decisão de um tribunal britânico Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/julian-assange-foi-sentenciado-a-morte-dizeditora-do-wikileaks/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-20 17:55:45
Título: Sindicatos pressionam governo do Rio Grande do Sul por aumento de 10%
Descrição: Em reunião nesta quarta-feira (20), governador repetiu que o estado
não tem condições de dar reajuste maior que 6%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/20/sindicatos-pressionam-governodo-rio-grande-do-sul-por-aumento-de-10
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-20 16:56:51
Título: Tiradentes: agências bancárias fecham no feriado, mas abrem na sextafeira (22)
Descrição: INSS fecha na quinta e na sexta, Correios terão esquema especial de
funcionamento com agências abertas no feriado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/20/tiradentes-agencias-bancariasfecham-no-feriado-mas-abrem-na-sexta-feira-22
Fonte: Poder360
Título: Anvisa determina recolhimento de lote de chocolate Kinder
Descrição: Produto da Ferrero Rocher foi alvo de alerta internacional por
contaminação por salmonela
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/anvisa-determina-recolhimento-de-lotede-chocolate-kinder/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-20 15:07:48
Título: Livro sobre ação dos militares no poder é lançado no Armazém do Campo
Recife nesta quinta (21)
Descrição: Em entrevista ao Brasil de Fato, o autor comentou as particularidades
da relação do Governo Bolsonaro com os militares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/20/livro-sobre-acao-dos-militaresno-poder-e-lancado-no-armazem-do-campo-recife-nesta-quinta-21
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-20 14:48:19
Título: Projeto Universidade da Cidadania promove trocas entre academia e
movimentos populares
Descrição: Para o professor de história Paulo Fontes, a iniciativa é um
importante instrumento de luta contra a desigualdade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/20/projeto-universidade-dacidadania-promove-trocas-entre-academia-e-movimentos-populares
Fonte: Brasil de Fato

Data: 2022-04-20 13:47:12
Título: Em Pernambuco, movimentos promovem mutirões para jovens tirarem título
de eleitor
Descrição: Movimentos apostam nos mutirões de emissão do documento como forma de
convocar mais pessoas para as eleições
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/20/em-pernambuco-movimentospromovem-mutiroes-para-jovens-tirarem-titulo-de-eleitor
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-20 13:14:31
Título: Assistência técnica em agroecologia fortalece a agricultura familiar no
Nordeste
Descrição: Propósito da Rede Ater Nordeste de Agroecologia é compartilhar
conhecimentos entre os agricultores do semiárido
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/20/assistencia-tecnica-emagroecologia-fortalece-a-agricultura-familiar-no-nordeste
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-20 12:17:34
Título: Brasil de Fato RS lança edição impressa sobre resistência dos povos
originários do Brasil
Descrição: Neste abril de luta indígena e de intensa mobilização no Acampamento
Terra Livre, as páginas dão voz aos donos da terra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/20/brasil-de-fato-rs-lanca-edicaoimpressa-sobre-resistencia-dos-povos-originarios-do-brasil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-20 11:08:55
Título: Convenção Constitucional do Chile aprova texto sobre direito à moradia,
educação e saúde
Descrição: Em setembro, novo texto constitucional será submetido a plebiscito
popular que decidirá sobre sua validade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/20/convencao-constitucional-dochile-aprova-texto-sobre-direito-a-moradia-educacao-e-saude
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-20 10:14:08
Título: Justiça autoriza e governo britânico decidirá sobre extradição de
Assange aos EUA
Descrição: Defesa de Assange tem até 18 de maio para apresentar recurso e ainda
pode barrar ida do jornalista aos EUA
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/20/justica-autoriza-e-governobritanico-decidira-sobre-extradicao-de-assange-aos-eua
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-20 09:14:44
Título: 25 anos da morte de Galdino: assassinos recebem mais de R$ 15 mil como
servidores públicos
Descrição: Relembre onde estão cada um dos envolvidos em um dos crimes mais
chocantes da história da capital federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/20/25-anos-da-morte-de-galdinoassassinos-estao-na-elite-do-funcionalismo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-20 09:06:51
Título: Congresso do México aprova proposta do presidente López Obrador de
nacionalização do lítio
Descrição: País possui ao menos cinco reservas do mineral usado para produção de
baterias de alto rendimento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/20/congresso-do-mexico-aprovaproposta-do-presidente-lopez-obrador-de-nacionalizacao-do-litio
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-20 09:06:46

Título: Violência: um em cada cinco estadunidenses comprou uma arma durante a
pandemia
Descrição: Estados Unidos é o líder isolado de armas per capita, e é também um
dos países com o maior número de tiroteios
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/20/violencia-um-em-cada-cincoestadunidenses-comprou-uma-arma-durante-a-pandemia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-20 08:12:13
Título: Com eleições, Colômbia pode estar às portas de uma mudança estrutural,
diz Iván Cepeda
Descrição: Senador analisa cenário pós-eleições legislativas no Caminhos para o
Mundo desta terça (19)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/20/com-eleicoes-colombia-podeestar-as-portas-de-uma-mudanca-estrutural-diz-ivan-cepeda
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-20 19:11:35
Título: ‘Frustrados’ com Bolsonaro, policiais federais marcam protestos para 28
de abril
Descrição: A categoria se manifesta por um plano de reestruturação da carreira,
prometido pelo ex-capitão
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/frustrados-com-bolsonaropoliciais-federais-marcam-protestos-para-28-de-abril/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-20 14:16:11
Título: Deu na Globo: Governo Ratinho Junior mentiu sobre plano de contingência
no ataque de criminosos a Guarapuava
Descrição: ► Policiais desmentiram o Palácio Iguaçu, que jurou existir um
planejamento prévio para enfrentar invasão à cidade Bem-vindo à verdade, o post
%% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/deu-na-globo-governo-ratinho-junior-mentiusobre-plano-de-contingencia-no-ataque-de-criminosos-a-guarapuava/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-04-20 03:00:00
Título: A periferização do mundo e o ecossistema das esquerdas no Brasil.
Entrevista especial com Edemilson Paraná e Gabriel Tupinambá
Descrição:
Na atual conjuntura social, em que crescem as incertezas acerca do futuro e
aumentam as desigualdades sociais e a pobreza, “não é possível falar das tarefas
e desafios das esquerdas contemporâneas sem no [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/617883-a-periferizacao-do-mundo-e-o-ecossistemadas-esquerdas-no-brasil-entrevista-especial-com-edemilson-parana-e-gabrieltupinamba
Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-21 06:00:00
Título: Nelma Kodama: Justiça portuguesa vai decidir sobre extradição de doleira
Descrição: RIO — A Justiça portuguesa vai decidir nesta quinta-feira se a
doleira Nelma Kodama vai precisar passar pelo processo de extradição antes de
seguir para o Brasil. Agentes da Polícia Federal se preparavam para trazê-la
nesta quarta-feira, mas como a brasileira foi presa por suspeita de tráfico
internacional de drogas, um juiz vai analisar o caso antes de liberar Nelma para
seguir com a PF.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/nelma-kodama-justica-portuguesa-vaidecidir-sobre-extradicao-de-doleira-25482795
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-20 18:42:29
Título: Tiradentes: como um herói 'sem rosto' acabou ganhando uma representação
quase religiosa

Descrição: Joaquim José da Silva Xavier (1746-1792), mais conhecido como
Tiradentes, foi executado há 230 anos, no Rio de Janeiro.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61159686?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-20 00:00:00
Título: Lula quer retrato da frente ampla no lançamento da candidatura e pede
Paulinho da Força ao lado
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terçafeira (19) ao presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, que quer tê-lo ao
seu lado no evento de lançamento da candidatura presidencial, marcado para 7 de
maio.Leia mais (04/20/2022 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/04/lula-quer-retrato-da-frente-ampla-no-lancamento-dacandidatura-e-pede-paulinho-da-forca-ao-lado.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-21 05:55:17
Título: Eclipse solar é registrado por rover da NASA na superfície marciana
(VÍDEO)
Descrição: O momento foi registrado pelo rover Perseverance da NASA, mostrando
imagens do eclipse solar em Fobos, uma das duas luas de Marte.
Url :https://br.sputniknews.com/20220421/eclipse-solar-e-registrado-por-roverda-nasa-na-superficie-marciana-video-22350264.html
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-04-20 15:00:00
Título: O que fazer para combater a desinformação nas eleições?
Descrição: Responsabilização de políticos que espalham desinformação e maior
ação das plataformas são apontadas por pesquisadores como caminhos possíveis
Url :https://apublica.org/2022/04/o-que-fazer-para-combater-a-desinformacao-naseleicoes/

