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Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-22
Título: Na Sapucaí, multidão pede volta de Lula e 'Fora Bolsonaro' (vídeos)
Descrição: Uma multidão de pessoas na avenida Marquês de Sapucaí pediuna noite 
desta sexta-feira (22) a volta do ex-presidente Lula à Presidência. "Lulaço" 
ocorreu antes do desfile da Mangueira.
Url : https://www.brasil247.com/regionais/sudeste/na-sapucai-multidao-pede-
volta-de-lula-e-fora-bolsonaro-videos 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-04-22
Título: Ipespe: Lula tem 45% de intenções de votos e rejeição a Bolsonaro vai a 61%
Descrição: Pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira (22) mostra o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 45% das intenções de voto na 
corrida pelo Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 31%
Url : https://www.cut.org.br/noticias/ipespe-lula-tem-45-de-intencoes-de-votos-
e-rejeicao-a-bolsonaro-vai-a-61-6bac 

Fonte: The Washington Times 
Data: 2022-04-22 10:27:43
Título: Bolsonaro perdoa parlamentar condenado
Descrição: O presidente brasileiro Jair Bolsonaro concedeu perdão na noite de 
quinta-feira para um aliado recentemente condenado, provocando uma reação dos 
adversários, alegando que o presidente está ultrapassando seus limites 
constitucionais e mais uma vez minando a Suprema Corte.
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2022/apr/22/brazils-bolsonaro-pardons-
lawmaker-convicted-at-to/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-22 19:18:09
Título: Manifesto reúne dezenas de organizações em repúdio a indulto concedido a
Daniel Silveira
Descrição: Documento reúne entidades de classe e de defesa dos direitos humanos,
entre outras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/22/manifesto-reune-dezenas-de-
organizacoes-em-repudio-a-indulto-concedido-a-daniel-silveira

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-04-22
Título: “Não”, diz Bolsonaro sobre sugestão de Temer de revogar indulto”
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) descartou revogar o indulto 
concedido ao deputado federal Daniel Silveira (PTB). Ele respondeu nas redes 
sociais a uma sugestão feita por Michel Temer (MDB), que soltou nota falando 
sobre a possibilidade de revogação, que poderia pacificar as relações entre os 
poderes. “Não”, limitou-se a dizer Bolsonaro em seu perfil no Twitter comentando
a notícia com o pedido de Temer. Com isso, ele mantém o perfil de ir para a 
guerra contra o STF (Supremo Tribunal Federal) e pretende manter o indulto ao 
deputado federal e amigo. Além disso, o presidente cogita assinar outros 
decretos para bolsonaristas como Allan dos Santos e Roberto Jefferson.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/nao-diz-bolsonaro-sobre-sugestao-
de-temer-de-revogar-indulto/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-22 11:30:08
Título: Ministros buscam posição conjunta do STF sobre indulto de Bolsonaro a 
Daniel Silveira
Descrição: Objetivo é evitar manifestações individuais dos integrantes da corte.
Relator de eventuais pedidos para anular perdão de Daniel Silveira deverá ser 
definido por sorteio
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Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/ministros-buscam-posicao-
conjunta-do-stf-sobre-indulto-de-bolsonaro-a-daniel-silveira/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-22 13:18:58
Título: PDT vê ‘nítido desvio de finalidade’ e pede a STF que derrube perdão de 
Bolsonaro
Descrição: Partido argumenta ao Supremo que ex-capitão \viola as competências 
constitucionais\
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pdt-ve-nitido-desvio-de-
finalidade-e-pede-a-stf-que-derrube-perdao-de-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-22 10:40:36
Título: Rede vai ao STF contra perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira
Descrição: Legenda pede retorno do \curso natural do funcionamento das 
instituições\, sem \virada de mesa do jogo constitucional\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/22/rede-vai-ao-stf-contra-perdao-
de-bolsonaro-a-daniel-silveira

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-22 12:12:11
Título: PSOL apresenta projeto para que Congresso revogue indulto concedido por 
Bolsonaro a Daniel Silveira
Descrição: Na véspera, presidente do Senado Rodrigo Pacheco havia dito que 
Legislativo não poderia interferir na decisão presidencial
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/psol-apresenta-projeto-para-
que-congresso-revogue-indulto-concedido-por-bolsonaro-a-daniel-silveira/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-04-22
Título: Gleisi, sobre indulto de Bolsonaro a Daniel Silveira: ‘Gravíssimo ataque
à democracia’
Descrição: Presidenta do PT conclama sociedade a se unir para “defender o país 
contra um golpista”, que, por não ser parado como deveria, avança em seu 
autoritarismo com “a ousadia dos canalhas”
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/04/gleisi-sobre-indulto-
de-bolsonaro-a-daniel-silveira-gravissimo-ataque-a-democracia/  

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-04-22
Título: Luciano Huck: “desrespeitar o STF pra proteger um aliado é jogo sujo”
Descrição: O apresentador da Rede Globo Luciano Huck também se posicionou em sua
conta do Twitter, nesta sexta-feira (22), contra o indulto que o presidente Jair
Bolsonaro (PL) concedeu ao deputado federal Daniel Silveira.
Para ele, “desrespeitar o STF pra proteger um aliado é jogo sujo. Querem 
transformar nossa democracia em um vale tudo”.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/4/22/luciano-huck-desrespeitar-
stf-pra-proteger-um-aliado-jogo-sujo-113378.html 

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Indulto de Bolsonaro a Silveira é ensaio para o golpe\
Descrição: Decreto é o primeiro indulto nominal concedido por um presidente 
brasileiro desde 1945, afirma autor de pesquisa sobre o tema. Para ele, decisão 
é afronta ao Poder Judiciário.
Url :https://www.dw.com/pt-br/indulto-de-bolsonaro-a-silveira-é-ensaio-para-o-
golpe/a-61564958?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-22 21:08:49
Título: Governo formaliza fim da emergência em saúde pela pandemia
Descrição: Decisão foi publicada nesta sexta (22) no Diário Oficial e entra em 
vigor em 30 dias
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/22/governo-formaliza-fim-da-
emergencia-em-saude-pela-pandemia

Fonte: Poder360
Título: Governadores do Nordeste pedem retomada do uso de máscaras
Descrição: Para o Consórcio do Nordeste, fim do estado de emergência assinado 
por Queiroga é uma medida precipitada e equivocada
Url :https://www.poder360.com.br/coronavirus/governadores-do-nordeste-pedem-
retomada-do-uso-de-mascaras/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-04-22 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-regiao-
amazonica-o-retrato-de-como-a-fome-e-a-doenca-se-instalam-na-troca-da-floresta-
pela-lavoura-entrevista-especial-com-guillermo-antonio-cardona-grisales

Fonte: Boitempo
Data: 2022-04-22
Título: V. I. Lênin (22/4/1870 – 21/1/1924), a luta pelo poder revolucionário e 
as “esquerdas” no Brasil de hoje
Descrição: Nos 152 anos de Vladímir I. Lênin, Anita Prestes analisa as ideias 
mestras das transformações revolucionárias elaboradas pelo artífice da Revolução
de Outubro de 1917, destacando como esses ainda são ensinamentos valiosos para 
as forças de “esquerda” no Brasil de hoje.
Url : https://blogdaboitempo.com.br/2022/04/22/v-i-lenin-22-4-1870-21-1-1924-a-
luta-pelo-poder-revolucionario-e-as-esquerdas-no-brasil-de-hoje/ 

Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-04-22
Título: Comunistas deitam flores no mausoléu de V.I. Lenin
Descrição: Em 22 de abril, em comemoração ao 152º aniversário do nascimento de 
V.I. Lenin, comunistas, membros da Komsomol, aliados e simpatizantes do partido 
colocaram flores no Mausoléu da Praça Vermelha.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/210108.html 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-22 08:53:24
Título: Argentina anuncia projeto para taxar empresas que lucraram com a guerra 
na Ucrânia
Descrição: Governo anunciou nesta semana um novo pacote de medidas contra crise 
inflacionária e aumento da pobreza no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/22/argentina-anuncia-projeto-para-
taxar-empresas-que-lucraram-com-a-guerra-na-ucrania

Fonte: The Nation – Estados Unidos
Data: 2022-04-22 09:00:28
Título: Daniel Ellsberg sobre a Ameaça Existencial de Conflito Global
Descrição: Sasha Abramsky "Como o mundo percebeu corretamente, isto tem as 
sementes de uma guerra nuclear regional e de uma guerra total entre os EUA e a 
Rússia". O pós Daniel Ellsberg sobre a Ameaça Existencial de Conflito Global 
apareceu primeiro na Nação.
Url :https://www.thenation.com/article/world/daniel-ellsberg-ukraine/

Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-23 06:00:55
Título: Pela primeira vez nos EUA, armas de fogo passam a ser principal causa de
morte de crianças e adolescentes
Descrição: WASHINGTON — Mais crianças e adolescentes nos Estados Unidos foram 
mortos por armas de fogo do que qualquer outra causa em 2020, superando os 
acidentes de carro, de acordo com uma análise feita por pesquisadores da 
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Universidade de Michigan, com base em dados de mortalidade dos Centros de 
Controle e Prevenção de Doenças do país. 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/epoca/pela-primeira-vez-nos-eua-armas-de-
fogo-passam-ser-principal-causa-de-morte-de-criancas-adolescentes-25485190

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2022-04-22
Título: ‘Astrojildo Pereira foi a alma da fundação do PCB’, diz Marly Vianna
Descrição: No programa 20 MINUTOS ENTREVISTAS desta sexta-feira (22/04), o 
jornalista Breno Altman entrevistou Marly Vianna, historiadora, professora, 
autora, e dirigente do Partido Comunista Brasileiro nos anos 1970 sobre 
Astrojildo Pereira (1890-1965), importante liderança comunista. 
Segundo ela, Astrojildo “foi a alma da fundação do PCB”, mas já era uma 
importante liderança política antes do surgimento da legenda. Em 1911, ele foi 
para a França, onde entrou em contato com o movimento anarquista, ao qual se 
ligou retornando ao Brasil e do qual fez parte até 1922, quando o PCB foi 
criado.
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/74123/astrojildo-pereira-foi-a-
alma-da-fundacao-do-pcb-diz-marly-vianna 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-22 12:10:55
Título: Brasília faz 62 anos com abismos de desigualdades entre regiões 
administrativas
Descrição: Estudo aponta crescente disparidade social e econômica no DF, esgoto 
à céu aberto e falta de água são pontos críticos.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/22/brasilia-faz-62-anos-com-
abismos-de-desigualdades-entre-regioes-administrativas

Fonte: Poder360
Título: Eletrobras aprova R$ 1,3 bilhão em dividendos a acionistas
Descrição: Do total, R$ 922,5 mi irão para acionistas titulares de papéis 
ordinários, valor será pago até 31 de dezembro de 2022
Url :https://www.poder360.com.br/economia/eletrobras-aprova-r-13-bilhao-em-
dividendos-a-acionistas/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-22 08:56:37
Título: Atingidos por barragens defendem PL que cria política para garantir 
direitos dessas populações
Descrição: Se aprovada, Política Nacional será a primeira legislação voltada 
para atingidos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/22/atingidos-por-barragens-
defendem-pl-que-cria-politica-para-garantir-direitos-dessas-populacoes

Fonte: Congresso em Foco
Título: Ato pede derrubada de decreto que ameaça cavernas
Descrição: Publicado em janeiro deste ano, o Decreto nº 10.935 flexibilizou e 
facilitou a exploração de todas as cavidades naturais subterrâneas — as 
conhecidas cavernas — do país, independentemente do grau de importância. 
Anteriormente, cavernas com o grau de relevância máximo não poderiam ser alvo de
ações que acarretassem impactos negativos irreversíveis. A utilização dos 
ambientes [ ]The post Ato pede derrubada de decreto que ameaça cavernas appeared
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/ato-pede-derrubada-de-decreto-
que-ameaca-cavernas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-22 14:30:03
Título: Santas Casas e hospitais filantrópicos podem fechar por falta de 
repasses do governo
Descrição: Nos últimos seis anos, 315 instituições fecharam as portas no país, 
situação se agravou durante a gestão de Bolsonaro

https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/ato-pede-derrubada-de-decreto-que-ameaca-cavernas/
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/ato-pede-derrubada-de-decreto-que-ameaca-cavernas/
https://www.poder360.com.br/economia/eletrobras-aprova-r-13-bilhao-em-dividendos-a-acionistas/
https://www.poder360.com.br/economia/eletrobras-aprova-r-13-bilhao-em-dividendos-a-acionistas/
https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/74123/astrojildo-pereira-foi-a-alma-da-fundacao-do-pcb-diz-marly-vianna
https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/74123/astrojildo-pereira-foi-a-alma-da-fundacao-do-pcb-diz-marly-vianna
https://oglobo.globo.com/mundo/epoca/pela-primeira-vez-nos-eua-armas-de-fogo-passam-ser-principal-causa-de-morte-de-criancas-adolescentes-25485190
https://oglobo.globo.com/mundo/epoca/pela-primeira-vez-nos-eua-armas-de-fogo-passam-ser-principal-causa-de-morte-de-criancas-adolescentes-25485190
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/22/brasilia-faz-62-anos-com-abismos-de-desigualdades-entre-regioes-administrativas
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/22/brasilia-faz-62-anos-com-abismos-de-desigualdades-entre-regioes-administrativas
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/22/atingidos-por-barragens-defendem-pl-que-cria-politica-para-garantir-direitos-dessas-populacoes
https://www.brasildefato.com.br/2022/04/22/atingidos-por-barragens-defendem-pl-que-cria-politica-para-garantir-direitos-dessas-populacoes


Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/22/santas-casas-e-hospitais-
filantropicos-podem-fechar-por-falta-de-repasses-do-governo
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-23 06:00:03
Título: Choro é o gênero em que a música brasileira encontra seu virtuosismo
Descrição: Neste sábado 23 é comemorado o Dia Nacional do Choro, gênero que é 
revolucionário, como fica claro no trabalho do grupo Chorando as Pitangas
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/choro-e-o-genero-em-
que-a-musica-brasileira-encontra-seu-virtuosismo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-22 09:38:49
Título: Nelma Kodama: Brasil terá 18 dias para fundamentar extradição de doleira
Descrição: Caso documentação não seja apresentada dentro do prazo à justiça 
portuguesa, ex-parceira de Youssef pode ser posta em liberdade
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/nelma-kodama-brasil-tera-18-
dias-para-fundamentar-extradicao-de-doleira/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-22 07:51:07
Título: Movimentos sociais e trabalhadores de aplicativo: sobre organização e 
proteção da classe
Descrição: Em meio a luta por direitos, trabalhadores brasileiros em aplicativos
vão perseguindo a luz no fim do túnel
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/lado/movimentos-sociais-e-
trabalhadores-de-aplicativo-sobre-organizacao-e-protecao-da-classe/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-04-23 09:00:09
Título: Segundo mandato de Bolsonaro é o caminho para consolidação de autocracia
no Brasil
Descrição: Ditadores como Ortega e Orbán fortaleceram seu autoritarismo após a 
reeleição. Novo mandato de Bolsonaro seria aniquilação da democracia.The post 
Segundo mandato de Bolsonaro é o caminho para consolidação de autocracia no 
Brasil appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/04/23/segundo-mandato-bolsonaro-autocracia-
no-brasil/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-23 05:47:11
Título: Hélio de la Peña manda recado para Gabriela Prioli: 'Espero que essa 
moça assista ao desfile da Beija-Flor e aprenda um pouco'
Descrição: RIO — Desfilando pela Beija-Flor na madrugada deste sábado, o ator e 
humorista Hélio de la Peña aproveitou o enredo \Empretecer o Pensamento é Ouvir 
a Voz da Beija-Flor\ para mandar um recado à advogada e apresentadora de TV 
Gabriela Prioli. Recentemente, Gabriela disse que ter sido convidada para ser 
musa de um camarote da Sapucaí era “uma chance de desconstruir estereótipos”, em
uma referência aos seus títulos de mestre na USP.De Nilópolis:'Nas favelas estão
escondidos muitos Machados de Assis', diz carnavalesco da Beija-FlorDe cair o 
queixo: Viradouro impressiona com fantasias luxuosas e alegorias grandiosas— 
Algumas pessoas acham que apenas diplomatas são detentores de saber. Rolou até 
um meme recente com uma mocinhas que acha que não tem pensamento no mundo do 
samba e no meio dos pretos. É lamentável que isso aconteça. Mas, enfim, espero 
que essa moça assista ao desfile da Beija-flor e aprenda um pouco — colocou.De 
La Peña saudou a ideia de valorizar o legado do pensamento negro pela escola de 
Nilópolis, mas fez questão de citar o empretecimento, em geral, do carnaval 
carioca este ano.Começou com pé esquerdo:Mestre-sala da Viradouro perde sapato e
deixa Avenida chorando— Este ano o carnaval de uma maneira geral está trazendo 
essa valorização da cultura negra, do povo preto brasileiro. Por um lado, chega 
a ser paradoxal ter um carnaval em que o preto é o assunto. Pois essa festa 
sempre foi uma festa preta. Mas é muito legal isso vir à tona. As escolas todas 
trazerem aspectos variados desse mesmo assunto. Ontem eu estava no desfile que 
homenageou o Mussum. Amanhã vai ter homenagem ao Martinho da Vila. Tem muitas 
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outras pautas. Estamos empretecendo a avenida.Para relembrar o passado: 
Mangueira celebra Cartola, Jamelão e Delegado em explosão de tons de verde e 
rosa
Url :https://oglobo.globo.com/rio/carnaval/2022/helio-de-la-pena-manda-recado-
para-gabriela-prioli-espero-que-essa-moca-assista-ao-desfile-da-beija-flor-
aprenda-um-pouco-25486088
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-23 05:25:48
Título: 'Eu não fui o primeiro e, infelizmente, não vou ser o último. Chega de 
racismo', diz produtor cultural preso injustamente, que desfila pela Beija-Flor
Descrição: RIO — A Beija-Flor encerrou o primeiro dia de desfiles do Grupo 
Especial levando uma mensagem ativista antirracista para a Marquês de Sapucaí. 
Com o enredo \Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor\, a escola de 
Nilópolis deu espaço para jovens negros que sofreram com a violência do estado. 
Um deles foi Gustavo Nobre, produtor cultural que foi preso injustamente em 2020
acusado de roubo, sentença que foi definida depois de um reconhecimento 
fotográfico na delegacia.Intelectualidade negra: Beija-Flor reivindica seu lugar
de fala para celebrar o pensamento do povo preto na Avenida
Url :https://oglobo.globo.com/rio/carnaval/2022/eu-nao-fui-primeiro-
infelizmente-nao-vou-ser-ultimo-chega-de-racismo-diz-produtor-cultural-preso-
injustamente-que-desfila-pela-beija-flor-25486071
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-23 05:00:23
Título: Clínica que tem apenas médicos e dentistas negros aposta em atendimento 
humanizado para todos
Descrição: RIO — Um lugar onde o racismo não tem voz, nem vez. Um lugar onde o 
preconceito não encontra abrigo. Foi a partir de uma fala perversa que surgiu a 
ideia de criar um espaço de saúde exclusivo para profissionais negros 
trabalharem. O dentista e morador da Tijuca Alexandre Severo sentiu a mesma dor 
do colega de profissão Victor Hugo de Paula quando este lhe contou o que um 
paciente havia dito ao vê-lo em um consultório de odontologia: “Deus me livre e 
guarde deixar esse negão me atender”. dentistas-negros-aposta-em-atendimento-
humanizado-para-todos-25481711
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-23 05:00:14
Título: Museu de Folclore reabre as portas aos visitantes
Descrição: RIO — Das esculturas de madeiras da cearense Juazeiro do Norte às 
peças de renda filé alagoana, das bonecas do Vale do Jequitinhonha, em Minas 
Gerais, aos cestos trançados em fibras do sertão baiano. A produção de artistas 
populares brasileiros enfeita cada canto do Museu de Folclore Edison Carneiro, 
no Catete, que acaba de reabrir as portas.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/museu-de-folclore-reabre-as-portas-
aos-visitantes-25482538
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-22 21:10:36
Título: A história do marcante Carnaval de 1919, o primeiro após a pandemia da 
gripe espanhola
Descrição: Festas foram marcadas pelo êxtase coletivo e levaram milhares de 
pessoas às ruas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61195179?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-22 19:48:06
Título: Brasil tem 3ª gasolina mais cara do mundo, calcula consultoria
Descrição: Quando se leva em consideração a fatia que combustível representa da 
renda, país fica atrás apenas das Filipinas e da Indonésia.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-61196994?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-22 00:00:00
Título: Rosa Weber atende PGR e arquiva inquérito contra Bolsonaro no caso 
Covaxin
Descrição: A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Rosa Weber atendeu a PGR
(Procuradoria-Geral da República) e arquivou nesta sexta-feira (22) o inquérito 
sobre suposto crime de prevaricação cometido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL)
no caso da vacina Covaxin.Leia mais (04/22/2022 - 21h50)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/rosa-weber-atende-pgr-e-arquiva-inquerito-contra-bolsonaro-
no-caso-covaxin.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-22 00:00:00
Título: Organizações dizem que perdão dado por Bolsonaro a Silveira é ataque à 
democracia
Descrição: A iniciativa \Pacto pela Democracia\, composta por mais de 200 
organizações, movimentos e atores políticos, elaborou nota em que critica a 
iniciativa de Jair Bolsonaro (PL) de conceder o perdão de pena ao deputado 
federal Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) 
por atos antidemocráticos.Leia mais (04/22/2022 - 17h17)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/04/organizacoes-dizem-que-perdao-dado-por-bolsonaro-a-
silveira-e-ataque-a-democracia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-22 00:00:00
Título: Câmara tem de suspender processo contra Daniel Silveira, diz Marco 
Aurélio Mello
Descrição: Para Marco Aurélio Mello, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) 
até o ano passado, a única saída para a crise em torno da condenação de Daniel 
Silveira (PTB-RJ) seria a suspensão do processo contra o deputado pela Câmara 
dos Deputados, deixando-o cumprir seu mandato até o final do ano.Leia mais 
(04/22/2022 - 16h17)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/04/unica-saida-para-crise-e-camara-suspender-processo-
contra-daniel-silveira-diz-marco-aurelio-mello.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-22 00:00:00
Título: Indulto de Bolsonaro a Silveira prenuncia mais violência para juventude
Descrição: Quem não estiver apavorado com o indulto de Jair Bolsonaro (PL) ao 
deputado e ex-PM Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado a 8 anos e 9 meses de 
prisão pelo STF, deveria estar. Caso contrário, continuará cúmplice da violência
que as duas figuras nefastas representam.Leia mais (04/22/2022 - 15h58)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/marceloleite/2022/04/indulto-de-bolsonaro-a-silveira-prenuncia-
mais-violencia-para-juventude.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-22 00:00:00
Título: Boulos se reúne com médicos em SP
Descrição: Pré- candidato a deputado federal, Guilherme Boulos (PSOL-SP) se 
reuniu na quarta-feira (20) com médicos de São Paulo para discutir os desafios 
da área da saúde depois da epidemia de Covid-19 no Brasil.Leia mais (04/22/2022 
- 15h04)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/04/boulos-se-reune-com-medicos-em-sp.shtml
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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-de-
bolsonaro-e-inconstitucional-diz-ayres-britto.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-04-22 17:37:00
Título: Sete projetos pretendem anular decreto de Bolsonaro que extinguiu penas 
de Daniel Silveira
Descrição: Deputados da oposição afirmam que decreto é inconstitucional
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/868187-sete-projetos-pretendem-anular-
decreto-de-bolsonaro-que-extinguiu-penas-de-daniel-silveira/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-04-22 17:25:00
Título: Comissão debate uso de medicamentos biossimilares no Brasil
Descrição: Remédios são produzidos ou extraídos de seres vivos por meio de 
processos biotecnológicos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/868057-comissao-debate-uso-de-
medicamentos-biossimilares-no-brasil/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-22 17:21:04
Título: Tiroteio perto de embaixadas em Washington tem pelo menos 3 vítimas
Descrição: Segundo a polícia local, um tiroteio registrado perto de embaixadas 
estrangeiras em Washington, nos Estados Unidos, deixou pelo menos três vítimas. 
Nenhum suspeito foi detido até o momento.
Url :https://br.sputniknews.com/20220422/tiroteio-perto-de-embaixadas-em-
washington-tem-pelo-menos-3-vitimas-22376112.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-22 15:50:47
Título: Brilho e emoção: Carnaval empolga público na 2ª noite no Rio de Janeiro
Descrição: Acadêmicos de Santa Cruz, Império Serrano e Unidos de Padre Miguel 
foram os destaques dos desfiles do segundo dia do Carnaval carioca, na Marquês 
de Sapucaí, na noite de quinta-feira (21). Foliões atravessaram a avenida 
emocionados, em desfiles marcados por precisão das escolas no relógio, com 
trajetos feitos no tempo estipulado: de até 55 minutos.
Url :https://br.sputniknews.com/20220422/brilho-e-emocao-carnaval-empolga-
publico-na-2-noite-no-rio-de-janeiro-22373092.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-22 07:48:02
Título: Entre BRICS e SWIFT 2.0: qual sistema de pagamentos atende aos 
interesses do Brasil?
Descrição: Secretário do ministério da Economia do Brasil vê risco na adoção do 
sistema de pagamentos do BRICS e prefere modernizar o modelo atual. A Sputnik 
Brasil conversou com especialistas para saber se um SWIFT 2.0 protegeria as 
transações econômicas do Brasil no médio e longo prazo.
Url :https://br.sputniknews.com/20220422/entre-brics-e-swift-20-qual-sistema-de-
pagamentos-atende-aos-interesses-do-brasil-22366168.html
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