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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-04-25
Título: Bolsonaro deve fechar 2022 com mais da metade dos brasileiros na pobreza
Descrição: Com desmonte de políticas sociais e econômicas, país precisará de
pelo menos mais oito anos para retomar o melhor índice de redução das classes D
e E, registrado em 2014
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/04/bolsonaro-deve-fechar2022-com-mais-da-metade-dos-brasileiros-na-pobreza/
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-26
Título: Sem dinheiro no bolso, brasileiros esvaziam suas cadernetas de poupança
Descrição: A aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros está batendo
recorde de retiradas em 2022. Até 14 de abril, os brasileiros sacaram R$ 46,29
bilhões a mais do que depositaram na caderneta de poupança, informou ontem (25)
o Banco Central (BC). Por causa da greve dos servidores do BC, a divulgação do
relatório estava paralisada. Com a suspensão do movimento na semana passada, a
apresentação de estatísticas está sendo gradualmente retomada. Apenas em março,
os brasileiros sacaram R$ 15,36 bilhões a mais do que depositaram na poupança. A
retirada líquida é a maior registrada para o mês, desde o início da série
histórica, em 1995. Nos 14 primeiros dias de abril, os saques superaram os
depósitos em R$ 5,92 bilhões.
Url : https://www.brasil247.com/economia/sem-dinheiro-no-bolso-brasileirosesvaziam-suas-cadernetas-de-poupanca
Fonte: The Intercept
Data: 2022-04-25 10:00:29
Título: Exclusivo: Coronel com alto cargo no governo Bolsonaro empresta conta
bancária a Fabrício Queiroz, mostra documento
Descrição: Acusado de operar rachadinhas de Flávio Bolsonaro tem procuração para
operar contas bancárias do coronel Washington Luiz Lima Teixeira.The post
Exclusivo: Coronel com alto cargo no governo Bolsonaro empresta conta bancária a
Fabrício Queiroz, mostra documento appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/04/25/coronel-exercito-empresta-contabancaria-fabricio-queiroz-rachadinhas/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-26 08:26:09
Título: Os desconhecidos casos de crianças e bebês sequestrados na ditadura
brasileira
Descrição: Crianças eram filhos de militantes que faziam oposição ao regime
militar entre as décadas de 1960 e 1980.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61195109?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-26
Título: Rosa Weber dá dez dias para Bolsonaro explicar perdão a Daniel Silveira
Descrição: Weber definiu dez dias de prazo para que o ocupante do Palácio do
Planalto se manifeste acerca do assunto. A ministra é relatora no STF dos
pedidos de suspensão da medida de Bolsonaro. No despacho, a ministra da Suprema
Corte Weber afirmou que a matéria tem "relevância e especial significado para a
ordem social e a segurança jurídica", informa a Folha de S.Paulo.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/rosa-weber-da-dez-dias-para-bolsonaroexplicar-perdao-a-daniel-silveira
Fonte: Congresso em Foco
Título: De policial truculento a réu no STF: entenda quem é Daniel Silveira

Descrição: Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito,
incitação à violência contra os ministros da Suprema Corte, incitação à
animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal (STF). Por
esses e outros crimes, o deputado Daniel Lucio da Silveira, natural de
Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi condenado a oito anos e [ ]The post De
policial truculento a réu no STF: entenda quem é Daniel Silveira appeared first
on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/de-policialtruculento-a-reu-no-stf-entenda-quem-e-daniel-silveira/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-25 13:04:46
Título: Análise | STF x Defesa: quem ofende as fileiras?
Descrição: Barroso prestou serviço aos militares: dizendo que estariam sendo
orientados, negou sua responsabilidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/25/analise-stf-x-defesa-quemofende-as-fileiras
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-25 11:11:52
Título: \Não cabe aos militares tutelar eleição\, diz Gleisi sobre nota da
Defesa em resposta a Barroso
Descrição: Presidente do PT faz duras críticas a comunicado do Ministério da
Defesa com tom ofensivo contra TSE e STF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/25/nao-cabe-aos-militares-tutelareleicao-diz-gleisi-sobre-nota-da-defesa-em-resposta-a-barroso
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-25 17:00:23
Título: Líder da bancada evangélica apresenta projeto que dificulta cassação de
mandato
Descrição: Sóstenes Cavalcante propõe que sejam necessários pelo menos 340 votos
para perda de cargo, ante os atuais 257 (maioria absoluta)
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lider-da-bancada-evangelicaapresenta-projeto-que-dificulta-cassacao-de-mandato/
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-04-25
Título: Esquemão dos robôs: TCU suspende kits de R$ 35 milhões fornecidos por
amigo de Lira
Descrição: As obscuras emendas do relator defendidas pelo presidente da Câmara,
que segue em silêncio em relação ao autoritarismo de Bolsonaro, pagariam
fortunas por bugigangas destinadas a escolas de pequenas cidades de Alagoas
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/4/25/esquemo-dos-robs-tcususpende-kits-de-r-35-milhes-fornecidos-por-amigo-de-lira-113471.html
Fonte: The Intercept
Data: 2022-04-25 16:02:50
Título: Projeto que criava 'bolsa estupro' é arquivado
Descrição: Críticas de organizações feministas e do Conselho Nacional de Saúde
enterraram o Estatuto da Gestante.The post Projeto que criava &#8216,bolsa
estupro&#8217, é arquivado appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/04/25/bolsa-estupro-e-arquivado-aborto/
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-04-26 09:00:00
Título: Pressão de construtoras flexibilizou regras de proteção de rios e lagos
em áreas urbanas
Descrição: Sancionada no final do ano passado, a Lei 14.285 modifica o Código
Florestal e deixa na mão dos municípios criar regras próprias de ocupação em
APPs
Url :https://apublica.org/2022/04/pressao-de-construtoras-flexibilizou-regrasde-protecao-de-rios-e-lagos-em-areas-urbanas/

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-04-25 12:00:00
Título: Maioria dos deputados da Frente Parlamentar Evangélica apoia pautas
antiambientais
Descrição: Levantamento da Agência Pública mostra que a maior parte dos
parlamentares foi favorável aos ‘PLs da Morte’, apontados como ameaças ao meio
ambiente e aos povos tradicionais
Url :https://apublica.org/2022/04/maioria-dos-deputados-da-frente-parlamentarevangelica-apoia-pautas-anti-ambientais/
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-04-25
Título: Em Minas Gerais, Festival da Reforma Agrária pauta luta por cultura,
comida na mesa e democracia
Descrição: Entre os dias 29 de abril e 1 de maio, o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra ocupa a cidade de Belo Horizonte com produção saudável, arte e
cultura, trazendo o já tradicional Festival de Arte e Cultura e Feira da Reforma
Agrária e Agricultura Familiar, que em sua terceira edição, apresenta como lema:
“Reforma agrária popular: cultivando terra, arte e democracia”. Ao longo de três
dias do evento, a Praça da Assembleia Legislativa irá receber produtos das nove
regionais do MST de Minas Gerais, além de produtos de outros estados e de
parceiros da agricultura familiar e da Reforma Agrária. Serão cerca de 60
toneladas de alimentos e outros produtos da Reforma Agrária e da agricultura
familiar. Segundo Maíra Santiago, do Setor de Produção, o Festival é uma forma
de garantir a soberania alimentar na cidade e autonomia financeira no campo.
Url : https://mst.org.br/2022/04/25/em-minas-gerais-festival-da-reforma-agrariapauta-luta-por-cultura-comida-na-mesa-e-democracia/
Fonte: Izvestia - Rússia
Data: 2022-04-26
Título: Alemanha alerta para 'maior fome' da história da humanidade em 2023
Descrição: A interrupção das cadeias de suprimentos devido à situação na Ucrânia
e as sanções impostas levarão à escassez de fertilizantes e privarão os
agricultores da capacidade de produzir produtos agrícolas suficientes,
desencadeando a maior crise alimentar do mundo em 2023. Isto é afirmado na
publicação do portal alemão Compact. “No caso de qualquer interrupção a partir
de 2023, rendimentos significativamente mais baixos são inevitáveis”, disse
Joachim Ruckwid, chefe da Associação de Agricultores Alemães. A previsão feita
por Matthias Berninger, ex-secretário de Estado do Ministério Federal da
Agricultura e agora chefe de Público e Sustentabilidade da Bayer AG, é ainda
mais radical. Em sua opinião, em 2023 o mundo experimentará a maior fome da
história da humanidade. O economista de Bonn, Matin Kaim, acredita que a
situação na Ucrânia forçará mais 100 milhões de pessoas a passar fome. David
Beasley, diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos da ONU, concorda com
ele.
Url : https://iz.ru/1326390/2022-04-26/v-frg-predupredili-o-velichaishem-golodev-istorii-chelovechestva-v-2023-godu
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-04-25
Título: Confira onde tem ato do Dia internacional do Trabalhador no Brasil
Descrição: A celebração do Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora,
no próximo domingo, 1° de Maio, volta às ruas de todo o país em 2022, após dois
anos de eventos online em virtude do isolamento social para conter o avanço da
pandemia da covid-19, com o tema “Emprego, Direitos, Democracia e Vida”.
O ato principal será realizado em São Paulo, na Praça Charles Muller, no
Pacaembu, a partir das 10h, e está sendo organizado pela CUT, Força Sindical,
CTB, UGT, NCST, Intersindical - Central da Classe Trabalhadora, e
Pública. Confira no final onde já tem atos marcados. Os temas deste 1º de Maio
dialogam diretamente com os problemas população brasileira que convive com altas
taxas de desemprego, inflação, ataques aos direitos sociais e trabalhistas, à
democracia e à vida.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/confira-onde-tem-ato-do-dia-internacionaldo-trabalhador-no-brasil-49b1

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-04-25
Título: Lula tem 41% dos votos e 61% dos eleitores de Ciro admitem votar no petista
Descrição: Com 57% de rejeição, Bolsonaro é o segundo colocado nas intenções de
voto, com 32%. O Carnaval, época em que os brasileiros consideram o real início
do ano, que este ano foi no feriadão do Dia de Tiradentes por causa da pandemia
do novo coronavírus, acabou e junto com ele mais uma pesquisa mostrando o expresidente Lula isolado na liderança da disputa pela presidência da República,
com possibilidade de vencer no primeiro turno já que, somada as intenções de
voto, tem a determinação dos brasileiros do voto útil para impedir a reeleição
do presidente Jair Bolsonaro (PL). É isso que mostra a segunda rodada da
pesquisa do Instituto FSB para a BTG Pactual, divulgada neste domingo (24). A
pesquisa confirma a liderança de Lula (PT) e ainda revela que a maioria dos
eleitores do ex-governador Ciro Gomes (PTB-CE) pretende votar no petista.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/lula-tem-41-dos-votos-e-61-dos-eleitoresde-ciro-admitem-votar-no-petista-d480
Fonte: BBC News - Latin America & Caribbean
Data: 2022-04-26 07:10:17
Título: Carnaval do Brasil: dançarino 'Bolsonaro' transformado em crocodilo
Descrição: O famoso Carnaval do Brasil voltou este ano pela primeira vez desde a
pandemia de Covid.
Url :https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-61216250?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-25 17:34:34
Título: Uneafro lança comitês para estimular voto de jovens em candidaturas
antirracistas
Descrição: Somente nesta terça-feira, 25 comitês estão sendo construídos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/25/uneafro-lanca-comites-paraestimular-voto-de-jovens-em-candidaturas-antirracistas
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-25 00:00:00
Título: TSE espera que compra do Twitter por Elon Musk não afete acordos contra
fake news na eleição
Descrição: O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) avalia que a compra do Twitter
pelo bilionário Elon Musk não deve afetar os acordos feitos entre a Corte e a
plataforma para o combate à desinformação na eleição.Leia mais (04/25/2022 19h33)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-25 19:07:58
Título: Bolsonaro e aliados vibram com notícia de compra do Twitter por Elon
Musk
Descrição: Rede social anunciou operação nesta segunda-feira por US$ 44 bilhões
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/25/bolsonaro-e-aliados-vibram-comnoticia-de-compra-do-twitter-por-elon-musk
Fonte: RT en Español
Data: 2022-04-26 08:36:15
Título: \A influência de Pequim na praça pública: Bezos evoca os laços de Tesla
com a China após a compra de Musk pelo Twitter
Descrição: O bilionário, cuja empresa aeroespacial Blue Origin rivaliza com a
SpaceX da Musk, esclareceu mais tarde que não acredita que Pequim obterá
qualquer domínio sobre a rede social.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/428022-bezos-china-influencia-twittermusk?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Brasil de Fato

Data: 2022-04-25 17:25:23
Título: Nicarágua oficializa desligamento da OEA
Descrição: Após a Venezuela, país é o segundo a suspender sua participação no
organismo continental
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/25/nicaragua-oficializadesligamento-da-oea
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-25 17:06:22
Título: Gasto militar mundial bate recorde e supera US$ 2 trilhões em 2021,
aponta relatório
Descrição: EUA, China, Índia, Reino Unido e Rússia lideram ranking de maiores
orçamentos em defesa, concentrando 61,7% do total
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/25/gasto-militar-mundial-baterecorde-e-supera-us-2-trilhoes-em-2021-aponta-relatorio
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-25 15:27:59
Título: Rio: Câmara notifica Gabriel Monteiro, e vereador tem 10 dias para
apresentar defesa
Descrição: Processo com denúncias de abuso sexual, estupro e violação de
direitos da criança pode levar à cassação de mandato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/25/rio-camara-notifica-gabrielmonteiro-e-vereador-tem-10-dias-para-apresentar-defesa
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-25 14:47:54
Título: Reitora da UEMASUL defende promoção de políticas para permanência de
estudantes na universidade
Descrição: Filha de pescadores, reitora fala dos desafios no acesso à educação e
da importância de ações afirmativas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/25/reitora-da-uemasul-defendepromocao-de-politicas-para-permanencia-de-estudantes-na-universidade
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-25 14:39:01
Título: Chanceler de Cuba exige resposta dos EUA sobre cota anual de 20 mil
vistos a cubanos
Descrição: Bruno Rodríguez Parra celebrou reunião com autoridades em Washington,
mas questiona falta de respostas da Casa Branca
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/25/chanceler-de-cuba-exigeresposta-dos-eua-sobre-cota-anual-de-20-mil-vistos-a-cubanos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-25 13:38:30
Título: Abril Indígena: povos do Paraná promovem evento para aproximar
estudantes da história do Brasil
Descrição: Objetivo é divulgar cultura indígena como meio de salvar o planeta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/25/abril-indigena-povos-do-paranapromovem-evento-para-aproximar-estudantes-da-historia-do-brasil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-25 12:37:07
Título: Parlamentares defendem aproveitamento de servidores da CEB em outros
órgãos do DF
Descrição: Categoria aguarda envio de um projeto de lei do Executivo que garanta
a reintegração ao serviço público
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/25/parlamentares-defendemaproveitamento-de-servidores-da-ceb-em-outros-orgaos-do-df
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-25 11:38:04
Título: Oposição protocola requerimento contra deputado que ameaçou Lula na
Assembleia do Paraná

Descrição: Caso é mais um que aponta para aumento da violência política em ano
de disputa eleitoral
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/25/oposicao-protocola-requerimentocontra-deputado-que-ameacou-lula-na-assembleia-do-parana
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-25 10:42:21
Título: Ministro da Defesa rebate fala de Barroso e tensão entre poderes
aumenta: ronda política
Descrição: Magistrado do STF falou sobre tentativa de uso das Forças Armadas
para desacreditar processo eleitoral
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/25/ministro-da-defesa-rebate-falade-barroso-e-tensao-entre-poderes-aumenta-ronda-politica
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-25 09:31:23
Título: Na TV, PP diz que Bolsonaro fez transposição do São Francisco, em 2019,
obra estava 90% pronta
Descrição: Sigla aliada de Bolsonaro usa tempo de propaganda partidária para
desinformar população sobre obras no rio São Francisco
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/25/na-tv-pp-diz-que-bolsonaro-feztransposicao-do-sao-francisco-em-2019-obra-estava-90-pronta
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-25 08:54:37
Título: Lula lidera com 41%, mas distância para Bolsonaro cai cinco pontos, diz
pesquisa FSB/BTG
Descrição: Levantamento confirma outros estudos que captaram redução tímida da
distância entre petista e atual presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/25/lula-lidera-com-41-masdistancia-para-bolsonaro-cai-cinco-pontos-diz-pesquisa-fsb-btg
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-25 21:32:27
Título: Cuba diz ter sido excluída pelos EUA dos preparativos para a Cúpula das
Américas
Descrição: O chanceler cubano instou o secretário de Estado americano a
esclarecer se o governo do presidente Miguel Díaz-Canel será convocado
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/cuba-diz-ter-sido-excluida-pelos-euados-preparativos-para-a-cupula-das-americas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-25 20:05:41
Título: OAB pede ao STF revogação de multa imposta a advogado de Daniel Silveira
Descrição: Ministro Alexandre de Moraes multou o representante do deputado
federal em R$ 10 mil
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/oab-pede-ao-stf-revogacao-de-multaimposta-a-advogado-de-daniel-silveira/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-25 19:05:51
Título: Em reunião sobre transparência, Fachin pede ‘paz’ e ‘respeito às
eleições’
Descrição: 'Foram ultrapassados os marcos temporais para inovações. Peço apoio
desta Comissão em cumprirmos a lei, com ordem e tranquilidade', afirmou o
presidente do TSE
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/em-reuniao-sobre-transparenciafachin-pede-paz-e-respeito-as-eleicoes/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-25 19:03:12
Título: Tornozeleira de Daniel Silveira está descarregada desde o domingo de
Páscoa, informa secretaria do DF

Descrição: O ofício com as informações foi enviado nesta segunda ao ministro
Alexandre de Moraes, relator do processo que resultou na condenação do deputado
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tornozeleira-de-daniel-silveiraesta-descarregada-desde-o-domingo-de-pascoa-informa-secretaria-do-df/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-25 18:37:41
Título: Michelle segue estratégia e discursa no lugar de Bolsonaro em evento no
Planalto
Descrição: O comitê de campanha de Bolsonaro cobra mais participação da
primeira-dama como forma de reduzir a rejeição do presidente no eleitorado
feminino
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/michelle-segue-estrategia-ediscursa-no-lugar-de-bolsonaro-em-evento-no-planalto/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-25 18:32:53
Título: Justiça dá 72h para União explicar perdão concedido por Bolsonaro a
Daniel Silveira
Descrição: Bolsonaro concedeu graça a Silveira menos de 24 horas após o deputado
ser condenado pelo STF por ameaças à democracia, à Constituição e às
instituições
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/justica-da-72h-para-uniaoexplicar-perdao-concedido-por-bolsonaro-a-daniel-silveira/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-25 17:40:46
Título: Flávio Dino: ‘A não ser que cometamos muitos erros, Lula vencerá a
eleição’
Descrição: O ex-governador do Maranhão apontou um cenário favorável ao petista,
mas ressaltou a necessidade de alterações programáticas que evitem propostas
'radicais'
Url :https://www.cartacapital.com.br/entrevistas/flavio-dino-a-nao-ser-quecometamos-muitos-erros-lula-vencera-a-eleicao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-25 17:36:49
Título: Ciro Gomes: ‘Eu derroto Bolsonaro com mais de 20 pontos’
Descrição: Em entrevista, o pedetista também negou que faça parte da terceira
via nas eleições
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ciro-gomes-eu-derrotobolsonaro-com-mais-de-20-pontos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-25 17:32:12
Título: Gabriel Monteiro é notificado sobre processo de cassação na Câmara do
Rio
Descrição: Se não fosse localizado nesta segunda-feira 25, ele seria notificado
por edital, publicado no Diário da Câmara
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/gabriel-monteiro-e-notificadosobre-processo-de-cassacao-na-camara-do-rio/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-25 16:37:25
Título: A bomba dólar: sanções monetárias e desglobalização da Rússia
Descrição: O conflito na Ucrânia foi uma oportunidade para os EUA colocarem em
prática novas regras do jogo para o cenário internacional
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/observatorio-da-economiacontemporanea/a-bomba-dolar-sancoes-monetarias-e-desglobalizacao-da-russia/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-26 05:46:47
Título: Exu da Grande Rio comeu e cuspiu 10kg de farofa em uma semana, durante
treinamento para o desfile

Descrição: RIO — Destaque do fantástico desfile da Grande Rio, e talvez o maior
destaque deste Carnaval, Demerson Dalvaro, o Exu da Escola de Caxias, revelou ao
GLOBO detalhes da preparação dele para o desfile da madrugada do último domingo,
que valeu o Estandarte de Ouro de melhor escola, e deixou a agremiação como a
favorita para levar o título de campeã na apuração de amanhã. Para aperfeiçoar a
coreografia em que o Exu cospia farofa durante o desfile, ele gastou 10kg do
produto na última semana.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/exu-da-grande-rio-comeu-cuspiu-10kg-de-farofaem-uma-semana-durante-treinamento-para-desfile-25489050
Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-26 05:00:43
Título: Bolsonaro x STF. O que está em jogo nessa disputa?
Descrição: Os últimos dias foram ilustrativos para mensurar a dimensão do
estranhamento entre Jair Bolsonaro e os ministros Supremo Tribunal Federal
(STF), isso que a Corte já tem dois de seus 11 membros indicados pelo atual
presidente. Na quinta-feira, Bolsonaro lançou mão de instrumento pra lá de
inusitado, a graça constitucional, para livrar da cadeia o deputado Daniel
Silveira (PTB-RJ), condenado por ameaças e incitação à violência aos integrantes
da Suprema Corte, por 10 votos a um. A decisão do STF, que ainda nem foi
publicada e carece da análise de recursos, ficou prejudicada, mas o caso está
longe de ser encerrado.
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/bolsonaro-stf-que-esta-em-jogo-nessadisputa-25489494
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-25 22:17:53
Título: Twitter: por que Elon Musk quis tanto comprar a rede social
Descrição: O bilionário pediu uma série de mudanças, desde o relaxamento das
restrições de conteúdo do Twitter até a erradicação de contas falsas
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61224876?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-26 00:00:00
Título: Reação a indulto de Bolsonaro mostra como ideia de ditadura se normaliza
Descrição: Jair Bolsonaro (PL) conseguiu o que queria: provocou um caos político
e mobilizou sua base ao decretar o perdão de Daniel Silveira (PTB-RJ), deputado
federal que o STF (Supremo Tribunal Federal) condenou a quase nove anos de
prisão.Leia mais (04/26/2022 - 04h10)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/reacao-a-indulto-de-bolsonaro-mostra-como-ideia-de-ditadurase-normaliza.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-26 00:00:00
Título: Bolsonaristas tentam anistiar aliados, mas centrão age para acalmar
ânimos
Descrição: Líderes dos principais partidos do Congresso, inclusive do centrão,
tentam colocar \panos quentes\ na crise entre os Poderes iniciada pelo perdão do
presidente Jair Bolsonaro (PL) ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) e dizem que
trabalharão para esvaziar iniciativas que possam acirrar ainda mais a
situação.Leia mais (04/26/2022 - 04h05)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/bolsonaristas-tentam-anistiar-aliados-mas-centrao-age-paraacalmar-animos.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-25 00:00:00
Título: Ministro do STF diz que Bolsonaro não vai 'largar a rapadura' com
facilidade

Descrição: Ministros do Supremo Tribunal Federal e de outras cortes superiores
dizem que a disputa de Jair Bolsonaro (PL) com a corte em torno da prisão do
deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) mostrou que o presidente não aceitará com
tranquilidade uma derrota eleitoral em 2022.Leia mais (04/25/2022 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/04/ministro-do-stf-diz-que-bolsonaro-nao-vailargar-a-rapadura-com-facilidade.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-25 00:00:00
Título: Moro terá que enfrentar Milton Leite na União Brasil para ser candidato
ao Senado
Descrição: O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) não terá vida fácil caso decida
concorrer ao Senado por São Paulo. Uma das principais lideranças da União Brasil
no estado, o vereador Milton Leite diz que pretende bater chapa com ele na
convenção do partido que escolherá o nome que disputará o cargo.Leia mais
(04/25/2022 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/04/moro-tera-que-enfrentar-milton-leite-nauniao-brasil-para-ser-candidato-ao-senado.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-25 00:00:00
Título: Temer diz que terceira via é única solução para o país
Descrição: O ex-presidente Michel Temer (MDB) diz ter a \convicção de que a
terceira via é a única solução para se combater a divisão e a intolerância\ no
Brasil.Leia mais (04/25/2022 - 22h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/04/temer-diz-que-terceira-via-e-unica-solucao-para-opais.shtml
m.br/colunas/painel/2022/04/tse-espera-que-compra-do-twiiter-por-elon-musk-naoafete-acordos-contra-fake-news-na-eleicao.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-25 00:00:00
Título: Nota da Defesa foi submetida a Bolsonaro e teve endosso de generais após
fala de Barroso
Descrição: O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira,
submeteu previamente ao presidente Jair Bolsonaro (PL) o texto em que rebateu
afirmações feitas pelo ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal
Federal). A nota é endossada por generais que integram o Alto Comando do
Exército e por militares que ocupam cargos estratégicos no Ministério da
Defesa.Leia mais (04/25/2022 - 19h03)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/nota-da-defesa-foi-submetida-a-bolsonaro-e-teve-endosso-degenerais-apos-fala-de-barroso.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-25 00:00:00
Título: Barroso vê crise após sua fala e adota silêncio sobre reação das Forças
Armadas
Descrição: O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal),
afirmou a colegas que não pretende responder a nota em que o Ministério da
Defesa classificou como \irresponsável\ e \ofensa grave\ sua afirmação de que as
Forças Armadas têm sido \orientadas\ a atacar o sistema eleitoral.Leia mais
(04/25/2022 - 18h40)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co

m.br/poder/2022/04/barroso-ve-crise-apos-sua-fala-e-adota-silencio-sobre-reacaodas-forcas-armadas.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-25 00:00:00
Título: TCU determina suspensão de repasses do governo Bolsonaro para kits
robótica
Descrição: O TCU (Tribunal de Contas da União) determinou que o governo Jair
Bolsonaro (PL) suspenda repasses de dinheiro do MEC (Ministério da Educação)
para compra de kits de robótica. A pasta deve também interromper a celebração de
novos termos de compromisso com prefeituras para esse fim.Leia mais (04/25/2022
- 12h11)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/tcu-determina-suspensao-de-repasses-do-governo-bolsonaropara-kits-robotica.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-04-25 16:55:00
Título: Aberto o prazo de indicações para o Prêmio Darcy Ribeiro 2022
Descrição: Premiação é concedida pela Câmara a pessoas ou entidades que
trabalham na defesa e na promoção da educação no Brasil
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/868380-aberto-o-prazo-de-indicacoespara-o-premio-darcy-ribeiro-2022/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-26 01:09:01
Título: Brasil não está entre os copatrocinadores da reforma no Conselho de
Segurança da ONU
Descrição: Os 193 membros da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) votarão
nesta terça-feira (26) uma resolução que exige que os cinco membros permanentes
do Conselho de Segurança justifiquem o uso do veto no futuro.
Url :https://br.sputniknews.com/20220426/brasil-nao-esta-entre-oscopatrocinadores-da-reforma-no-conselho-de-seguranca-da-onu-22411917.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-25 17:59:15
Título: Carlos França recebe Cavusoglu no Itamaraty para estreitar laços entre
Brasil e Turquia
Descrição: De acordo com Ministério das Relações Exteriores brasileiro, um dos
temas abordados durante a visita da autoridade turca foi a crise ucraniana e
como os dois países podem ajudar no conflito \através de sua vasta experiência\.
Url :https://br.sputniknews.com/20220425/carlos-franca-recebe-cavusoglu-noitamaraty-para-estreitar-lacos-entre-brasil-e-turquia-22408483.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-25 17:02:28
Título: Risco de guerra nuclear é real e não pode ser subestimado, diz Lavrov
Descrição: O chanceler russo, Sergei Lavrov, alertou nesta segunda-feira (25)
que o risco de guerra nuclear é real e não pode ser subestimado. O chefe da
diplomacia russa também criticou o incentivo à russofobia por parte de
lideranças internacionais e a expansão da OTAN em direção à China.
Url :https://br.sputniknews.com/20220425/risco-de-guera-nuclear-e-real-e-naopode-ser-subestimado-diz-lavrov-22407867.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-25 10:15:21
Título: Gastos militares mundiais superam US$ 2 trilhões pela 1ª vez, indica
relatório
Descrição: De acordo com o relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para
a Paz de Estocolmo (SIPRI, na sigla em inglês), os gastos mundiais com armas
superaram pela primeira vez os US$ 2 trilhões (R$ 9,65 trilhões), gastos em
2021.

Url :https://br.sputniknews.com/20220425/gastos-militares-mundiais-superam-us-2trilhoes-pela-1-vez-indica-relatorio-22402289.html

