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Fonte: Revista Forum
Data: 2022-04-21
Título: Indulto de Bolsonaro: "Só no Nazismo Hitler se autodeclarou o guardião
da Constituição", diz Pedro Serrano
Descrição: “Nós estamos em uma democracia e o guardião da Constituição é o
Supremo, portanto não cabe a Bolsonaro usar do indulto”, disse ainda o jurista
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/4/21/indulto-de-bolsonaro-so-nonazismo-hitler-se-autodeclarou-guardio-da-constituio-diz-pedro-serrano113324.html
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-21
Título: ABI diz que Bolsonaro se inspirou em Mussolini para decreto: "é um
ensaio de golpe"
Descrição: A Associação Brasileira de Imprensa tratou o decreto de Jair
Bolsonaro que concede perdão da condenação do deputado Daniel Silveira como
"tentativa de golpe" e conclamou as instituições a combatê-lo. "Com seu
comportamento, Bolsonaro se inspira no comportamento de Benito Mussolini, que,
nos anos 20, abriu caminho para o regime fascista na Itália com o perdão a
criminosos que assassinaram opositores do regime", disse a ABI em nota assinada
pelo presidente, Paulo Jerônimo.
Url : https://www.brasil247.com/midia/abi-diz-que-bolsonaro-se-inspirou-emmussolini-e-decreto-e-um-ensaio-de-golpe
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-21 00:00:00
Título: Bolsonaro usa Silveira para decreto ilegal, imoral e golpista
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer a maior afronta ao Supremo
desde o início do seu mandato ao conceder a graça a Daniel Silveira. E a questão
será, também ela, examinada pelo tribunal. Ainda que a concessão do benefício
seja uma prerrogativa do presidente, a que a autoridade costuma recorrer em
períodos natalinos, como uma espécie de herança da benevolência do rei, é
preciso que, em regimes constitucionais, exponham-se critérios em vez de premiar
pessoas previamente escolhidas.Leia mais (04/21/2022 - 21h27)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/reinaldoazevedo/2022/04/bolsonaro-usa-silveira-para-decreto-ilegalimoral-e-golpista.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-21 19:04:30
Título: Bolsonaro concede indulto a Daniel Silveira
Descrição: Medida foi publicada nesta quinta (21). \É o abuso de poder
presidencial na concessão da graça\, diz cientista político
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/21/bolsonaro-concede-indulto-adaniel-silveira
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-21
Título: "Brasil não pode tolerar esse ato com pretensões totalitárias", diz
Prerrogativas sobre decreto de Bolsonaro
Descrição: O Grupo Prerrogativas condenou duramente e denunciou a ilegalidade
do decreto de Jair Bolsonaro que concede perdão à pena de 8 anos e 9 meses
imposta ao deputado Daneil Silveira pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por
estimular ataques às instituições. Segundo o grupo de juristas e intelectuais
progressistas, na democracia constitucional, não cabe ao Presidente atuar como
se seu entendimento juridíco fosse superior ao entendimento do Supremo Tribunal.
"A graça presidencial revela o pendor para a violência, um ato de confronto e de
desrespeito à Suprema Corte, e revela ao país que os partidários do Presidente,

inclusive os criminosos, serão protegidos por ele e que por isso estariam acima
das leis, dos tribunais, até da mais Alta Corte", diz o Prerrogativas em nota.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/brasil-nao-pode-tolerar-esse-ato-compretensoes-totalitarias-diz-prerrogativas-sobre-decreto-de-bolsonaro
Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-04-21
Título: Ato de Bolsonaro para beneficiar aliado pode ser questionado, dizem
especialistas em direito
Descrição: Juristas, advogados, professores e especialistas em direito afirmaram
que é passível de questionamento e deverá ser analisado pelo Supremo Tribunal
Federal o decreto anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira
(21) para favorecer o deputado aliado Daniel Silveira (PTB-RJ). A maioria
apontou "inconstitucionalidade" ou "ilegalidade" do ato do presidente.
Url : https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/04/21/ato-de-bolsonaro-parabeneficiar-aliado-pode-ser-questionado-dizem-especialistas-em-direito.ghtml
Fonte: Comissão Brasileira de Justiça e Paz – Organismo da CNBB
Data: 2022-04-21
Título: NOTA PÚBLICA: “Eleições e manipulação religiosa”
Descrição: “Jesus Cristo nunca convidou a fomentar a violência ou a
intolerância. Ele próprio condenava abertamente o uso da força para se impor aos
outros”. (Papa Francisco, Fratelli Tutti, 238)
O discurso supostamente religioso com fins eleitorais passou a ser uma
característica marcante nas últimas eleições. Com narrativas enviesadas,
oportunistas e produtoras de sentimentos carregados de interesses que não se
revelam, avança uma agenda falsamente religiosa conectada ao neoliberalismo
excludente e com traços de reacionarismo moral, que promove a intolerância e
estimula discursos de ódio.
Url : https://www.justicapaz.org/portal/nota-publica-eleicoes-e-manipulacaoreligiosa/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-04-21
Título: “O 1° de Maio precisa ser um marco na luta pelo ‘fora Bolsonaro’”, diz Sérgio
Nobre
Descrição: No 1º de Maio deste ano, as centrais CUT, Força Sindical, CTB, UGT,
NCST, Intersindical - Central da Classe Trabalhadora, e Pública se uniram para
propor reflexão, luta e para reivindicar emprego decente e desenvolvimento
sustentável com justiça social, entre outras pautas fundamentais para o país
voltar ao rumo do crescimento. Nada disso é possível com Jair Bolsonaro (PL) no
poder, com ele, “a classe trabalhadora não tem futuro”, diz o presidente
nacional da CUT, Sérgio Nobre, que acrescenta: “Derrotar Bolsonaro e tudo o que
ele representa é nossa grande tarefa”.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/o-1-de-maio-precisa-ser-um-marco-na-lutapelo-fora-bolsonaro-diz-sergio-nobre-4a9e
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-04-21
Título: Nova pesquisa Exame/Ideia mostra avanço de Lula
Descrição: Os números ajudam a neutralizar a narrativa, por parte de setores da
imprensa corporativa, de que a campanha do ex-presidente Lula estaria passando
por dificuldades, por falta de concessões aos liberais e conservadores. Uma nova
pesquisa do instituto Ideia, em parceria com a revista Exame, derruba a
narrativa de que o ex-presidente Lula estaria perdendo votos. Lula ganhou dois
pontos, consolidando-se como líder isolado, com até 43%, 9 pontos à frente de
Bolsonaro.
Url : https://revistaforum.com.br/blogs/2022/4/21/nova-pesquisa-exameideiamostra-avano-de-lula-113334.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-22 00:00:00
Título: Indulto não é cheque em branco e decreto de Bolsonaro é
inconstitucional, diz Ayres Britto

Descrição: Ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral), Carlos Ayres Britto diz que o decreto de Jair Bolsonaro
(PL) para conceder perdão de pena ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) \padece
de inconstitucionalidade autoevidente\. Ele afirma que \indulto não é cheque em
branco\.Leia mais (04/22/2022 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/04/indulto-nao-e-cheque-em-branco-e-decreto-debolsonaro-e-inconstitucional-diz-ayres-britto.shtml
Fonte: Poder360
Título: STF julgará se perdão pode ser dado antes de fim do processo
Descrição: Caso de Daniel Silveira ainda não “transitou em julgado” e Bolsonaro
já decidiu conceder a anistia
Url :https://www.poder360.com.br/justica/stf-julgara-se-perdao-pode-ser-dadoantes-de-fim-do-processo/
Fonte: Poder360
Título: STF pode derrubar graça constitucional, dizem especialistas
Descrição: Advogados e professores de Direito afirmam que ato é constitucional,
mas que ainda pode ser derrubado pelo Supremo
Url :https://www.poder360.com.br/justica/stf-pode-derrubar-graca-constitucionaldizem-especialistas/
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-04-21
Título: Ministros do STF dizem que indulto de Bolsonaro a Daniel Silveira é
inconstitucional
Descrição: Ministros do STF dizem que a decisão do presidente Jair Bolsonaro
(PL) de indultar o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) é inconstitucional, já que
não houve a conclusão do julgamento do parlamentar, segundo informações do
colunista Guilherme Amado, do Metrópoles. Na avaliação dos dois ministros
ouvidos, mesmo a “graça”, uma espécie de indulto individual que o presidente
pode decretar, para anular as penas a que o réu foi condenado, devem seguir
critérios e o caso de Daniel Silveira não se encaixa, neste momento. O indulto
anunciado por Bolsonaro equivale a uma anulação de um processo judicial, já que
não há decisão concluída. Ainda cabem recursos no julgamento, além da publicação
do acórdão da decisão. Portanto, até lá, o parlamentar ainda não é oficialmente
condenado.De acord o com o colunista, um ministro ainda explicou que é óbvio
numa democracia que o chefe do Executivo não tem o poder de anular um processo.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/ministros-do-stf-dizem-queindulto-de-bolsonaro-a-daniel-silveira-e-inconstitucional/
Fonte: Poder360
Título: Pacheco diz que Congresso não pode derrubar perdão a Silveira
Descrição: Para presidente do Senado, motivação política de decreto de Bolsonaro
não invalida poder de conceder graça
Url :https://www.poder360.com.br/congresso/pacheco-diz-que-congresso-nao-podederrubar-perdao-a-silveira/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-04-21
Título: Com indulto a Daniel Silveira, Bolsonaro pode colher mais um pedido de
impeachment
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou nesta quinta (21), e
anunciou em rede social, decreto em que concede indulto ao deputado federal
Daniel Silveira (PTB-RJ). O parlamentar bolsonarista foi condenado pelo Supremo
Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaças à Corte e ataques às
democrtacia. Além da prisão, Daniel Silveira deve perder o mandato. “É uma
notícia de extrema importância para a nossa democracia e a nossa liberdade. É um
documento que eu comecei a trabalhar desde ontem”, afirmou o presidente.
Porém, ministros do STF reagiram, pois a decisão de Bolsonaro seria
inconstitucional, uma vez que nem sequer houve a conclusão do julgamento. Ou
seja, Silveira ainda pode recorrer. “Graça constitucional” é o recurso que

Bolsonaro aciona para anular as penas. Mas, segundo juristas, essa ferramenta
deve seguir critérios nos quais o indulto a Daniel Silveira não se encaixa.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/04/com-indulto-a-danielsilveira-bolsonaro-pode-colher-mais-um-pedido-de-impeachment/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-21 19:27:31
Título: ‘Bolsonaro comete mais um crime para proteger um criminoso’, diz o líder
do PT na Câmara
Descrição: A CartaCapital, Reginaldo Lopes afirma que o partido estuda
protocolar uma ADPF no STF contra o indulto ao deputado de extrema-direita
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-comete-mais-umcrime-para-proteger-um-criminoso-diz-o-lider-do-pt-na-camara/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-21 00:00:00
Título: Ciro, Moro e Doria reagem contra perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira
Descrição: O indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel
Silveira nesta quinta (21) é alvo de críticas de prováveis oponentes dele nas
eleições deste ano, além de outros políticos.Leia mais (04/21/2022 - 21h18)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/ciro-moro-e-doria-reagem-contra-perdao-de-bolsonaro-a-danielsilveira.shtml
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-21 14:17:33
Título: Lula: ‘O Brasil nunca teve um presidente tão desqualificado moralmente
quanto Bolsonaro’
Descrição: O líder das pesquisas de intenção de voto visitou grupos da juventude
de Heliópolis, a maior favela de SP, e pediu que os jovens tirem o título de
eleitor
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lula-o-brasil-nunca-teve-umpresidente-tao-desqualificado-moralmente-quanto-bolsonaro/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-21 00:00:00
Título: TCU identifica R$ 146 mi para kits de robótica, e área técnica sugere
suspender repasses
Descrição: O FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) já efetivou
empenhos de R$ 146 milhões para a compra de kits de robótica, identificou a área
técnica do TCU (Tribunal de Contas da União). O recurso é destinado a 29
municípios de Alagoas e 10 de Pernambuco.A Secex (Secretaria-Geral de Controle
Externo), que fornece subsídios técnicos para o julgamento de processos no TCU,
recomenda que o governo Jair Bolsonaro (PL) suspenda todos repasses de dinheiro
federal para a compra de kits de robótica.Leia mais (04/21/2022 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/tcu-identifica-r-146-mi-para-kits-de-robotica-e-area-tecnicasugere-suspender-repasses.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-21 00:00:00
Título: Mario Frias é denunciado à PGR e ao TCU por incentivar uso da Rouanet
para eventos pró-arma
Descrição: O ex-secretário da Cultura Mario Frias e o ex-secretário Nacional de
Fomento e Incentivo à Cultura André Porciuncula tornaram-se alvo de
representações junto à Procuradoria-Geral da República (PGR) e ao Tribunal de
Contas da União (TCU) após defenderem a utilização da Lei Rouanet para financiar
conteúdos pró-armas.Leia mais (04/21/2022 - 17h45)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co

m.br/colunas/monicabergamo/2022/04/mario-frias-e-denunciado-a-pgr-e-ao-tcu-porincentivar-uso-da-rouanet-para-eventos-pro-arma.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-21 17:44:50
Título: Descontente com Carlos França, Bolsonaro avalia tirar chanceler do
comando do Itamaraty, diz mídia
Descrição: Rejeição do Palácio do Planalto à gestão de França teria se
aprofundado nas últimas semanas quando Brasil não ficou ao lado de países árabes
em um sessão do Conselho de Segurança da ONU.
Url :https://br.sputniknews.com/20220421/descontente-com-carlos-francabolsonaro-avalia-tirar-chanceler-do-comando-do-itamaraty-diz-midia-22360237.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-21 13:42:01
Título: Países da América Latina discutem metas do primeiro pacto ambiental da
região
Descrição: Cúpula regional do clima busca definir estratégias conjuntas para
defesa do meio ambiente e proteção a ativistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/21/paises-da-america-latinadiscutem-metas-do-primeiro-pacto-ambiental-da-regiao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-21 12:52:17
Título: Projeto de lei dá a Bolsonaro poder de liberar mineração em qualquer
área do país
Descrição: PL 571/22 autoriza exploração em terras indígenas e outras áreas
protegidas em \momentos de crise\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/21/projeto-de-lei-da-a-bolsonaropoder-de-liberar-mineracao-em-qualquer-area-do-pais
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-21 12:28:23
Título: Áudios sobre tortura indicam que militares têm \caixa-preta\ da
ditadura, dizem pesquisadores
Descrição: Especialistas apontam que Forças Armadas \driblaram\ Lei de Acesso e
sugerem uma Comissão da Verdade \permanente\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/21/audios-sobre-tortura-indicamque-militares-tem-caixa-preta-da-ditadura-dizem-pesquisadores
Fonte: Pravda - Rússia
Data: 2022-04-22
Título: Ordem de Putin cumprida: tropas russas assumem o quartel-general de
Azov* em Mariupol
Descrição: O principal prédio administrativo da Azovstal, sede do batalhão
nacionalista Azov*, foi liberado, disse o comandante militar Stanislav Bernwald.
Segundo o jornalista, as catacumbas e adegas da companhia continuam sendo o
único refúgio dos militantes. Num esforço para se esconderem rapidamente de
nossos combatentes, os ucranianos despejaram suas próprias munições e
documentos. "Os nacionalistas estão agora espremidos apenas em bunkers: mais
cedo ou mais tarde eles sairão de lá", tem certeza o comandante militar. Na
invasão do edifício principal, além dos soldados das Forças Armadas da Federação
Russa, participaram combatentes das Milícias Populares de Donbass e unidades
militares chechenas. De acordo com a ordem de Vladimir Putin, os nacionalistas
são finalmente levados para o subsolo e completamente cercados.
Url : https://military.pravda.ru/news/1701324-shtab_azova_vzjat/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-21 11:38:53
Título: Nas favelas do Rio, empreendedores contam experiências de solidariedade
e trabalho cooperado
Descrição: Programa Papo na Laje conversou com o motorista de aplicativo Edilson
de Souza e a trabalhadora ambulante Alinny Gomes

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/21/nas-favelas-do-rioempreendedores-contam-experiencias-de-solidariedade-e-trabalho-cooperado
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-21 08:48:02
Título: Conheça os enredos das escolas de samba do Rio que desfilam sexta e
sábado na Sapucaí
Descrição: Doze agremiações disputam o título do Grupo Especial e a vencedora de
2022 será conhecida na terça-feira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/21/conheca-os-enredos-das-escolasde-samba-do-rio-que-desfilam-sexta-e-sabado-na-sapucai
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-21 20:19:29
Título: Lenio Streck: Perdão a Silveira é uma grave agressão à democracia e esse
arbítrio tem de ser contido
Descrição: A CartaCapital, o jurista afirmou que Bolsonaro 'atravessou o
Rubicão, foi, voltou e atravessou de novo'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lenio-streck-perdao-asilveira-e-uma-grave-agressao-a-democracia-e-esse-arbitrio-tem-de-ser-contido/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-21 17:16:51
Título: Barroso suspende reajuste extra dado a servidores de saúde, educação e
segurança pública de MG
Descrição: Com a decisão, eles terão direito a aumento de 10,06%, o mesmo
concedido a outras categorias
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/barroso-suspende-reajuste-extradado-a-servidores-da-saude-educacao-e-seguranca-publica-de-mg/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-21 16:32:08
Título: Marina Silva: ‘O correto rigor contra Daniel Silveira deveria ter sido
aplicado contra Bolsonaro’
Descrição: A ex-senadora relembrou o episódio em que o então deputado Jair
Bolsonaro pregou a morte de FHC
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/marina-silva-o-correto-rigorcontra-daniel-silveira-deveria-ter-sido-aplicado-contra-bolsonaro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-21 15:29:40
Título: MP abre inquérito para apurar injúria e ameaça contra Lula em Mato
Grosso
Descrição: Em outdoors instalados em Rondonópolis, o petista é chamado de
'maldito', 'traidor da pátria' e 'bandido'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/mp-abre-inquerito-paraapurar-injuria-e-ameaca-contra-lula-em-mato-grosso/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-21 11:52:29
Título: Doria já foi avisado de que não será candidato à Presidência, diz
Paulinho da Força
Descrição: O presidente do Solidariedade se encontrou com Aécio Neves e Eduardo
Leite nesta semana
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/doria-ja-foi-avisado-de-quenao-sera-candidato-a-presidencia-diz-paulinho-da-forca/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-21 17:49:47
Título: Lula anuncia apoio a Macron
Descrição: ► Eleitores franceses irão às urnas no domingo (24/04) na eleição
presidencial de segundo turno O ex-presidente Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-anuncia-apoio-a-macron/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-04-21 03:00:00
Título: Destruição e agrotóxico na Amazônia: o retrato de como a fome e a doença
se instalam na troca da floresta pela lavoura. Entrevista especial com Guillermo
Antônio Cardona Grisales
Descrição: Que a região amazônica vem sendo extirpada já não [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/617847-destruicao-e-agrotoxico-na-regiaoamazonica-o-retrato-de-como-a-fome-e-a-doenca-se-instalam-na-troca-da-florestapela-lavoura-entrevista-especial-com-guillermo-antonio-cardona-grisales
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-21 00:00:00
Título: Perdão a Daniel Silveira não anula cassação e deputado está inelegível,
dizem ministros
Descrição: Ministros das cortes superiores e juristas afirmam que o indulto da
graça concedido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quinta-feira (21) ao
deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) não anula a perda de mandato imposta ao
parlamentar pelo STF (Supremo Tribunal Federal).Leia mais (04/21/2022 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/perdao-a-daniel-silveira-nao-anula-cassacao-e-deputado-estainelegivel-dizem-ministros.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-21 00:00:00
Título: Veja vídeo que levou Daniel Silveira à prisão por críticas ao STF
Descrição: A condenação de Daniel Silveira pelo Supremo Tribunal Federal, na
quinta (20), remonta a um vídeo que o deputado publicou em suas redes sociais em
2021 atacando os ministros da corte com acusações e palavras de baixo calão.Leia
mais (04/21/2022 - 22h38)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/veja-video-que-levou-daniel-silveira-a-prisao-por-criticasao-stf.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-21 00:00:00
Título: Entenda o que diz a lei sobre o perdão concedido por Bolsonaro a Daniel
Silveira
Descrição: O indulto individual concedido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) a
Daniel Silveira (PTB-RJ) é um instrumento que, em tese, livra o deputado da pena
de prisão, mas não da inelegibilidade. Ou seja, Silveira continuaria impedido de
se candidatar na eleição deste ano.Leia mais (04/21/2022 - 20h50)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/entenda-o-que-diz-a-lei-sobre-o-perdao-concedido-porbolsonaro-a-daniel-silveira.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-21 00:00:00
Título: Bolsonaro prometeu em 2018 que não daria indulto como presidente
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL), que nesta quinta (21) concedeu
perdão da pena ao deputado Daniel Silveira, disse em 2018 que não daria nenhum
indulto durante o seu mandato.Leia mais (04/21/2022 - 20h50)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/bolsonaro-prometeu-em-2018-que-nao-daria-indulto-comopresidente.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-21 00:00:00
Título: Jaques Wagner conversa com Google e Amazon sobre possível governo Lula

Descrição: O senador Jaques Wagner (PT-BA) aproveitou sua recente participação
na Brazil Conference, na região de Boston, para conversar com dois gigantes do
setor de tecnologia.Leia mais (04/21/2022 - 10h13)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/04/jaques-wagner-conversa-com-google-e-amazon-sobrepossivel-governo-lula.shtml
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-04-21 16:39:16
Título: Daniel Silveira está inelegível até 2040, diz idealizador da Ficha Limpa
Descrição: O deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) poderá ficar proibido de
participar de qualquer eleição até pelo menos 2040, segundo o ex-juiz e advogado
eleitoral Márlon Reis, um dos idealizadores da Lei da Ficha Limpa. Silveira foi
condenado a oito anos e nove meses de prisão, à perda do mandato e dos direitos
políticos por igual período [ ]The post Daniel Silveira está inelegível até
2040, diz idealizador da Ficha Limpa appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/daniel-silveira-ficarainelegivel-ate-2040-diz-idealizador-da-ficha-limpa/
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-04-21 14:29:50
Título: Delegados da PF aprovam medidas para pressionar governo a aumentar
salários
Descrição: A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (ADPF)
aprovou, em assembleia, uma série de medidas para pressionar o governo a
reestruturar as carreiras dos policiais federais e conceder um reajuste estimado
em R$ 1,7 bilhão à categoria. Em nota divulgada nesta quinta-feira (21), a ADPF
acusa o presidente Jair Bolsonaro de descumprir a promessa [ ]The post Delegados
da PF aprovam medidas para pressionar governo a aumentar salários appeared first
on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/delegados-da-pf-aprovammedidas-para-pressionar-governo-a-aumentar-salarios/
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-04-21 12:52:29
Título: André Mendonça rebate críticas de bolsonaristas: “Fiz o certo”
Descrição: O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu
nesta quinta-feira (21) as críticas que recebeu de bolsonaristas e evangélicos
por ter votado pela condenação do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). Mendonça
disse que é preciso separar o joio do trigo e que, como cristão, não pode
endossar comportamentos que incitam atos de violência contra [ ]The post André
Mendonça rebate críticas de bolsonaristas: Fiz o certo appeared first on
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/andre-mendonca-rebatecriticas-de-bolsonaristas-conviccao-de-que-fiz-o-certo/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-22 06:11:18
Título: Em 2022, Alemanha pagará à Rússia valor recorde de 33,9 bi de euros pelo
petróleo e gás, diz mídia
Descrição: Neste ano, Berlim pagará um montante recorde pelo petróleo e gás
russos, segundo dados divulgados pelo veículo Deutsche Wirschafts Nachrichten.
Url :https://br.sputniknews.com/20220422/em-2022-alemanha-pagara-a-russia-valorrecorde-de-339-bi-de-euros-pelo-petroleo-e-gas-diz-midia-22364964.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-22 03:55:49
Título: FSB prende sabotadores ucranianos que preparavam ataques contra comboios
humanitários russos
Descrição: O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB, na sigla em russo)
prendeu um grupo de sabotadores ucranianos que preparavam ataques contra
comboios de ajuda humanitária.

Url :https://br.sputniknews.com/20220422/fsb-prende-sabotadores-ucranianosataques-comboios-russos-22363793.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-21 19:35:10
Título: Embaixador russo nos EUA condena OEA por suspender status de observador
do país: 'Erro grave'
Descrição: O embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, criticou a
decisão da Organização dos Estados Americanos (OEA) de suspender a Rússia como
seu observador permanente e classificou a decisão como um \erro grave\.
Url :https://br.sputniknews.com/20220421/embaixador-russo-nos-eua-condena-oeapor-suspender-status-de-observador-do-pais-erro-grave-22361692.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-21 19:04:50
Título: Índia quer aumentar importação de petróleo do Brasil
Descrição: Ministro do Petróleo da Índia, Hardeep Singh Puri afirmou nesta
quinta-feira (21) que o país está buscando impulsionar as compras de petróleo do
Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/20220421/india-quer-aumentar-importacao-depetroleo-do-brasil-22361482.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-21 16:54:46
Título: Delegados reagem a reajuste e citam 'marketing político' feito com
imagem da PF por Bolsonaro
Descrição: Uma série de providências foram tomadas pela PF após a porcentagem
anunciada de aumento salarial, incluindo indicativo de paralisação das
atividades, o qual será ratificado em uma assembleia geral extraordinária
prevista para o dia 2 de maio.
Url :https://br.sputniknews.com/20220421/delegados-reagem-a-reajuste-e-citammarketing-politico-feito-com-imagem-da-pf-por-bolsonaro--22359172.html

