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Título: 25/04/1974 Revolução dos Cravos - Portugal
Descrição: “Grândola, vila morena / Terra da fraternidade / O povo é quem mais 
ordena / Dentro de ti, ó cidade”. Na madrugada de 25 de abril de 1974, à 0h25, a
Rádio Renascença, emissora católica portuguesa, transmitiu a canção Grândola, 
Vila Morena, do compositor José Afonso. A música era o sinal esperado para que 
jovens militares do Movimento das Forças Armadas (MFA) dessem início à Revolução
dos Cravos, levante que derrubou uma das mais longas ditaduras do século 20. 
Antes da revolução, partidos e movimentos políticos eram proibidos, e diversos 
líderes oposicionistas estavam presos ou exilados. Além disso, a imagem das 
forças de segurança do país já se encontrava bastante desgastada pela duração do
regime salazarista e principalmente pela “guerra no ultramar”, que reprimia os 
movimentos de libertação das colônias que Portugal ainda mantinha na África. 
Url : https://www.brasildefato.com.br/2021/04/25/portugal-celebra-47-anos-da-
revolucao-dos-cravos-que-pos-fim-a-ditadura-salazarista 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-25
Título: Pobres representam mais da metade da população população brasileira
Descrição: Um estudo da Tendências Consultoria prevê que a participação das 
classes D/E no total de domicílios brasileiros deve fechar o ano em 50,7%. Isso 
representa recuo frente a 2021 (quando era 51,3%), mas ainda acima da metade do 
total e também superior aos 48,7% de 2012. A pobreza no país tem aumentado desde
o golpe que depôs a presidente Dilma Rousseff e se agravou ainda mais com o 
governo antissocial de Jair Bolsonaro.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/pobres-representam-mais-da-metade-da-
populacao-populacao-brasileira 

Fonte: Rede Brasil Atual 
Data: 2022-04-24
Título: ‘Megaburguesia está engolindo quase o bolo inteiro’, alerta economista
Descrição: Economia não cresce e a maioria da população empobrece, enquanto as 
240 maiores empresas de capital aberto ampliaram suas taxas de lucro nos últimos
anos.  Mesmo ante o crescimento praticamente zero da economia brasileira nos 
últimos anos, o apetite da “megaburguesia” do país é cada vez maior. É o que 
revela estudo produzido pelo professor de Economia Eduardo Costa Pinto, vice-
diretor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE-
UFRJ). Desde 2016, com a chamada “Ponte para o Futuro” do governo Temer, 
aprofundada por Bolsonaro, os lucros dessa parcela da população crescem a “taxas
chinesas”, afirma. Nesse período, no entanto, a economia brasileira vem andando 
praticamente de lado. Entre 2017 e 2019, o PIB variou entre 1,3% e 1,8%. Em 
2020, primeiro ano da pandemia, veio o tombo de -3,9%, seguido de alta de 4,6%, 
no ano passado. Por outro lado, em 2021, a taxa de lucro das 240 maiores 
empresas de capital aberto cresceu 22%, quase cinco vezes mais que o PIB do 
país.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/04/megaburguesia-
engolindo-quase-o-bolo-inteiro/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-24 11:45:51
Título: Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar as eleições, diz 
Barroso
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal participou de  um seminário 
promovido por uma universidade alemã
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/forcas-armadas-estao-sendo-
orientadas-para-atacar-as-eleicoes-diz-barroso/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-24 00:00:00
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Título: Fala de Barroso sobre ataque a sistema eleitoral é 'ofensa grave', diz 
Defesa
Descrição: O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, 
disse ser \irresponsável\ e \ofensa grave\ a afirmação de que existe orientação 
para que as Forças Armadas façam ataques ao sistema eleitoral brasileiro.Leia 
mais (04/24/2022 - 22h40)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/fala-de-barroso-sobre-ataque-a-sistema-eleitoral-e-ofensa-
grave-diz-defesa.shtml

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-24 09:20:09
Título: Brasil é país que menos julgou e puniu crimes da ditadura na região, diz
historiadora argentina
Descrição: Co-autora de 'Ditaduras no Cone Sul da América Latina', lançado ano 
passado, Marina Franco avalia o que considera dois casos extremos: a Argentina, 
que condenou mais de mil pessoas por crimes durante a repressão, e o Brasil, que
ainda não puniu nenhum agente público envolvido com as torturas, sequestros e 
assassinatos que marcaram o período.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-61171113?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-04-24
Título: Enquanto militares compram Viagra, pacientes com hipertensão pulmonar 
não têm medicamentos
Descrição: Presidente de entidade médica chama a atenção para o fato de que, 
enquanto Forças Armadas justificam compra de Viagra para tratar hipertensão 
pulmonar, pacientes dessa doença sofrem com falta de remédios no SUS. 
Segundo Flávia Lima, é preciso que os órgãos competentes investiguem a compra de
Viagra feita pelas Forças Armadas. "O que nos interessa aqui é chamar a atenção 
para as pessoas que vivem com hipertensão pulmonar no Brasil. A falta de 
medicamentos para tratar a doença tem sido realidade em várias cidades do país. 
Em plena capital do Brasil, os pacientes estão totalmente desassistidos. Há 
desabastecimento de três medicamentos nas farmácias da Secretaria de Saúde do 
DF: sildenafila 20mg, bosentana e iloprosta. Além de viverem com uma doença tão 
grave e limitante, os pacientes ainda enfrentam cotidianamente o descaso do 
poder público. Com a falta de medicamentos, essas pessoas estão piorando 
progressivamente, e suas vidas estão em risco", pontua. 
Url : https://revistaforum.com.br/saude/2022/4/24/enquanto-militares-compram-
viagra-pacientes-com-hipertenso-pulmonar-no-tm-medicamentos-113405.html 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-24 09:21:51
Título: No desfile da Rosas de Ouro, Bolsonaro vira jacaré após tomar vacina
Descrição: A agremiação trouxe um enredo que falou sobre rituais e caminhos para
curar todos os males por meio da fé, da magia, da ciência e do samba
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/no-desfile-da-rosas-de-ouro-
bolsonaro-vira-jacare-apos-tomar-vacina/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-24 11:58:26
Título: Apenas um em cada quatro pacientes com Covid se recupera totalmente após
um ano
Descrição: Estudo britânico ainda aponta que ser do sexo feminino ou obeso 
aumenta o risco de manutenção de problemas de saúde
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/apenas-um-em-cada-quatro-pacientes-
com-covid-se-recupera-totalmente-apos-um-ano/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-04-24 03:00:00
Título: Registro de armamento pesado aumenta 574% no país. \Há um verdadeiro 
estímulo ao comércio ilegal de armas\. Entrevista especial com Carlos Tautz
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Descrição:  
Segundo dados do Ministério Público Federal - MPF, o a [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/617933-registro-de-armamento-pesado-aumenta-574-
no-pais-ha-um-verdadeiro-estimulo-ao-comercio-ilegal-de-armas-entrevista-
especial-com-carlos-tautz

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-24 13:05:26
Título: Governo liberou mais dinheiro para kits de robótica do que construção de
creches
Descrição: O País ainda tem o desafio de incluir em creches 2,2 milhões de 
crianças de até 3 anos
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/governo-liberou-mais-
dinheiro-para-kits-de-robotica-do-que-construcao-de-creches/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-24 00:00:00
Título: Bolsonaro solta bandidagem para golpe da derrota
Descrição: Com medo de perder, Bolsonaro já começou a soltar bandidos da cadeia 
para organizar o golpe da derrota. Segundo a última pesquisa do Ipespe, a 
vantagem de Lula sobre Bolsonaro no segundo turno está em 20 pontos 
percentuais.Leia mais (04/24/2022 - 10h44)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2022/04/bolsonaro-solta-bandidagem-para-
golpe-da-derrota.shtml

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-04-23
Título: “Daniel Silveira me revelou que gravou conversa com Bolsonaro”, afirmou 
deputado em fevereiro
Descrição: Caso passou despercebido em fevereiro, mas após o indulto do 
presidente ao deputado passa a fazer sentido. Uma nota, que na época passou 
despercebida, após o indulto dado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao 
deputado federal Daniel Silveira passa a fazer sentido.
O deputado federal e integrante da executiva nacional do PSL, Felício 
Laterça (RJ) afirmou em uma rede social em fevereiro, que Silveira gravou, sem 
permissão, conversas com Bolsonaro.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/4/23/daniel-silveira-me-revelou-
que-gravou-conversa-com-bolsonaro-afirmou-deputado-em-fevereiro-113391.html 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-25 06:14:21
Título: Após indulto a Silveira, Congresso deve debater limites a perdão 
presidencial
Descrição: Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco afirmou que “por certo haverá 
iniciativas nesse sentido” e disse que é necessário “estabelecer melhores 
critérios\ para o uso desse instituto
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-indulto-a-silveira-congresso-
deve-debater-limites-a-perdao-presidencial/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-24 16:14:21
Título: Orçamento secreto faz Lira adotar nova estratégia com Supremo
Descrição: Deputados do Centrão atribuem a cautela do presidente da Câmara, no 
caso da condenação do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) a uma estratégia para 
não desagradar a ministros do STF
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/orcamento-secreto-faz-lira-adotar-
nova-estrategia-com-supremo/

Fonte: Vatican News - Português
Título: 50 anos do Cimi: “Novas formas de estar presentes com os povos 
indígenas”
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Descrição: Para comemorar tão importante acontecimento foi realizada uma 
celebração online, com mais ou menos 300 participantes, junto aos povos 
indígenas e a todos aqueles que fizeram parte desta história de 50 anos.        
Leia tudo                     
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2022-04/50-anos-do-cimi-novas-
formas-de-estar-presentes-com-os-povos.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-24 10:53:32
Título: Isolado, depois capturado e marginalizado, agora povo Ãwa avança na 
demarcação de sua terra
Descrição: Também chamados de Avá-canoeiro do Araguaia, os 36 sobreviventes do 
genocídio lutam para voltar ao seu território
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/24/isolado-depois-capturado-e-
marginalizado-agora-povo-awa-avanca-na-demarcacao-de-sua-terra

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-24 16:16:24
Título: Emmanuel Macron vence Le Pen e se reelege na França, apontam projeções
Descrição: Votação do segundo turno da eleição foi encerrada às 15h de Brasília,
mas resultado oficial ainda não foi divulgado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/24/emmanuel-macron-vence-le-pen-e-
se-reelege-na-franca-apontam-projecoes

Fonte: Poder360
Título: Marine Le Pen volta a perder para abstenções na França
Descrição: Deputada teve seu melhor desempenho eleitoral, mas baixo 
comparecimento contribuiu para a derrota, também perdeu em 2017
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/marine-le-pen-volta-a-perder-
para-abstencoes-na-franca/

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-04-24
Título: O baixo perfil da visita dos EUA à Ucrânia expõe as diferenças entre 
Kiev e Washington.
Descrição: O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou que o Secretário 
de Estado norte-americano Antony Blinken e o Secretário de Defesa Lloyd Austin 
visitarão Kiev no domingo, enquanto os EUA não deram uma resposta oficial ou 
confirmação até o momento, e os analistas dizem que isso vai de alguma forma 
expor as diferenças entre Washington e Kiev depois que a Rússia lançou a segunda
fase de sua operação militar. O anúncio unilateral da visita de Kiev mostra que 
o governo ucraniano quer pressionar os EUA a se envolverem mais e destacar a 
imagem da Ucrânia como uma "linha de frente" que todo o mundo ocidental deve 
defender a todo custo, e o baixo perfil assumido pelo lado americano não se 
baseou apenas em preocupações de segurança, mas também mostrou que os EUA não 
querem ser arrastados para a bagunça, já que a Rússia está realizando ações 
maciças destinadas a controlar o sul da Ucrânia, disseram especialistas.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202204/1260210.shtml 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-24 14:14:02
Título: No Brasil, 44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro, diz 
Rafael Guimaraens
Descrição: No Dia Mundial do Livro, o escritor comenta o desafio de escrever e 
editar em um país que não lê
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/24/no-brasil-44-da-populacao-nao-
le-e-30-nunca-comprou-um-livro-diz-rafael-guimaraens
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-24 17:46:58
Título: Soberania popular ou soberania dos armados?
Descrição: Se o candidato favorito precisa consultar militares sobre a 
viabilidade de sua eventual posse, temos tudo, menos algo parecido com uma 
democracia
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Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/soberania-popular-ou-soberania-dos-
armados/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-24 17:30:51
Título: Irmãos Weintraub afirmam terem sido ameaçados por Bolsonaro quando 
estavam nos EUA
Descrição: O ex-assessor da presidência, Arthur Weintraub, e o ex-ministro da 
Educação, Abraham Weintraub, afirmaram que farão revelações neste domingo
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/irmaos-weintraub-afirmam-
terem-sido-ameacados-por-bolsonaro-quando-estavam-nos-eua/

Fonte: Congresso em Foco
Título: PT protocola mais duas representações no TSE contra Bolsonaro por 
propaganda eleitoral antecipada
Descrição: O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu, neste domingo (24), mais
uma representação do Partido dos Trabalhadores (PT) de propaganda eleitoral 
antecipada contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), que deve ser candidatar à 
reeleição. Na nova representação, o PT faz referências a moticiatas e comícios 
que aconteceram na cidade de Rio Verde em Goiás, no dia [ ]The post PT protocola
mais duas representações no TSE contra Bolsonaro por propaganda eleitoral 
antecipada appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/pt-protocola-mais-duas-
representacoes-no-tse-contra-bolsonaro-por-propaganda-eleitoral-antecipada/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-24 08:47:48
Título: Yamandu Costa: ‘A gente espera que o País continue democrático’
Descrição: Um dos maiores violonistas do mundo conta que sente 'vergonha' quando
vê o noticiário sobre o atual governo brasileiro
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/yamandu-costa-a-gente-
espera-que-o-pais-continue-democratico/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-25 05:30:08
Título: ‘Johan: a anatomia de um gênio’ conta a trajetória do craque holandês e 
treinador revolucionário
Descrição: O gênio absoluto de Johan Cruiff está em sua perpétua contradição. O 
holandêsnunca foi linear em sua vida, sempre se deixou levar por seu instinto. 
Sempreprocurou o melhor para ele próprio, mas esse individualismo egoísta acabou
porretroalimentar uma revolução coletiva em todos os sentidos, que terminou 
poroferecer um espetáculo sem igual para todos os torcedores do mundo. 
Url :https://oglobo.globo.com/esportes/futebol/johan-anatomia-de-um-genio-conta-
trajetoria-do-craque-holandes-treinador-revolucionario-25487998
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-24 00:00:00
Título: Temer dá golpe na biografia ao apoiar Bolsonaro, diz Jaques Wagner
Descrição: Membro da coordenação da pré-campanha presidencial de Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), o senador Jaques Wagner (PT-BA) afirma que o ex-presidente 
Michel Temer (MDB) atenta contra a própria biografia ao preferir apoiar o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno contra o 
petista.Leia mais (04/24/2022 - 17h51)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/04/temer-da-golpe-na-biografia-ao-apoiar-bolsonaro-diz-
jaques-wagner.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-24 00:00:00
Título: Evangélicos, ruralistas e bancada da bala planejam ato com Bolsonaro
Descrição: Deputados que representam três dos principais segmentos que apoiam o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) pretendem fazer um ato na próxima quarta-feira 
(27) no Palácio do Planalto.Leia mais (04/24/2022 - 15h14)
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-24 16:31:52
Título: Bank of America bloqueia fundos do Consulado-Geral da Rússia em Nova 
York
Descrição: Os fundos do Consulado-Geral da Rússia em Nova York no Bank of 
America foram bloqueados e a missão diplomática está operando com reservas de 
dinheiro, disse o cônsul-geral interino em Nova York Vyacheslav Slavkin à 
Sputnik neste domingo (23).
Url :https://br.sputniknews.com/20220424/bank-of-america-bloqueia-fundos-do-
consulado-geral-da-russia-em-nova-york-22392737.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-24 00:53:36
Título: FAB recebe autorização de Bolsonaro para comprar mais 4 caças (VÍDEO)
Descrição: O comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Carlos de Almeida 
Baptista Jr., revelou na sexta-feira (22) que o contrato de aquisição dos caças 
F-39 Gripen será modificado para contemplar mais quatro aeronaves.
Url :https://br.sputniknews.com/20220424/fab-recebe-autorizacao-de-bolsonaro-
para-comprar-mais-4-cacas-video-22387072.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-24 00:00:03
Título: 'Big Techs' pagarão imposto anual e terão que explicar algoritmos sob 
nova legislação da UE
Descrição: Após acordo entre parlamentares da União Europeia neste sábado (22), 
Google, Meta e outras empresas podem ter de mudar práticas de negócios na União 
Europeia (UE).
Url :https://br.sputniknews.com/20220424/big-techs-terao-que-explicar-seus-
algoritmos-sob-a-nova-legislacao-da-ue-22386880.html
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