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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-04-26
Título: Denúncia: garimpeiros estupram e matam indígena Yanomami de 12 anos
Descrição: Uma criança indígena de 12 anos morreu após ser sequestrada e sofrer 
violência sexual por parte de garimpeiros que invadiram na comunidade Aracaçá, 
na Terra Indígena (TI) Yanomami, em Roraima. A denúncia foi divulgada na 
segunda-feira (25) pelo presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena 
Yanomami e Ye’kwana (Condisi-YY), Júnior Hekurari Yanomami. “Os garimpeiros 
violentaram e estupraram ela. Ocasionou o óbito. O corpo da adolescente está na 
comunidade”, afirmou a liderança no vídeo publicado em uma rede social. 
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/04/denuncia-garimpeiros-
estupram-e-matam-indigena-yanomami-de-12-anos/ 

Fonte: The Intercept
Data: 2022-04-27 05:27:14
Título: Entrevista: 'Alguém dava informação privilegiada aos criminosos', diz 
primeiro delegado do caso Marielle
Descrição: Giniton Lages conta bastidores da investigação e diz que dá 'graças a
Deus' por informação sobre condomínio de Bolsonaro não ter vazado na época.The 
post Entrevista: Alguém dava informação privilegiada aos criminosos,, diz 
primeiro delegado do caso Marielle appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/04/27/entrevista-marielle-giniton-lages-
alguem-dava-informacao-privilegiada/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Bolsonaro trabalhou, em média, menos de cinco horas por dia
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro trabalha cada vez menos desde que assumiu
a Presidência da República, em 2019. Os dados são de um estudo de três 
acadêmicos, baseado na agenda de compromissos oficiais do presidente, que aponta
que, entre 1º de janeiro de 2019 e 6 de fevereiro de 2022, Bolsonaro trabalhou, 
em média, 4,8 horas [ ]The post Bolsonaro trabalhou, em média, menos de cinco 
horas por dia appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/bolsonaro-trabalhou-em-
media-48-horas-por-dia/

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-04-26
Título: Grande Rio é a campeã do carnaval 2022 do Rio, o primeiro título da 
história da Tricolor
Descrição: A Acadêmicos do Grande Rio é a grande campeã do carnaval 2022 no Rio 
de Janeiro. A escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, falou sobre Exu,
que abriu os caminhos para o primeiro título da história da Tricolor.
Url : https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/carnaval/2022/noticia/2022/04/26/
grande-rio-e-a-campea-do-carnaval-2022-do-rio.ghtml 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-26 18:35:10
Título: RJ: Enredo sobre Exu dá à Grande Rio título de 2022 das escolas de samba
do estado
Descrição: Gosto dos jurados coincidiu com o \barulho\ que a escola conseguiu 
criar nas redes sociais logo após seu desfile
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/rj-enredo-sobre-exu-da-a-grande-
rio-titulo-de-2022-das-escolas-de-samba-do-estado

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: O Carnaval \empretecido\ que libertou Exu
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Descrição: Retorno dos desfiles foi marcado por reverências à ancestralidade 
afro-brasileira, com destaque para a campeã Grande Rio, que desmistificou orixá 
equivocadamente associado à figura do diabo no imaginário cristão.
Url :https://www.dw.com/pt-br/o-carnaval-empretecido-que-libertou-exu/a-
61601529?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-04-26
Título: Intolerância religiosa: Veja reações criminosas de ódio ao enredo 
campeão sobre Exu
Descrição: Logo que saiu o resultado confirmando a vitória da Acadêmicos do 
Grande Rio no carnaval de 2022, com um enredo que falou sobre Exu, uma divindade
de origem africana, as redes sociais foram inundadas com comentários 
criminosos de ódio e intolerância religiosa por parte de usuários que se dizem 
cristãos evangélicos. Sem qualquer constrangimento, as falanges extremistas que 
apoiam o presidente Jair Bolsonaro e só aceitam o cristianismo como manifestação
de crença correram para insultar não só a escola de samba vencedora, como 
também todos os adeptos de religiões de matriz africana. Até a menina Raquel 
Antunes da Silva, de 11 anos, que morreu imprensada por um carro alegórico após 
um dos desfiles, virou alvo da falta de escrúpulos da matilha dos sectários. No 
Brasil, intolerância religiosa é crime previsto no artigo 208 do Código Penal.
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/2022/4/26/intolerncia-religiosa-veja-
reaes-criminosas-de-odio-ao-enredo-campeo-sobre-exu-113539.html 

Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-27 05:00:18
Título: Umbandistas e católicos fazem ato conjunto e substituem imagem de São 
Jorge destruída a pedradas
Descrição: RIO - Um dia depois de uma imagem de São Jorge ser destruída a 
pedradas em uma praça de Irajá, na Zona Norte do Rio, umbandistas e católicos 
uniram-se em um ato simbólico no local. Representantes da religião de matriz 
africana juntaram-se a fiéis da Igreja Nossa Senhora da Apresentação, situada no
bairro, e saíram em defesa da liberdade de crença.Veja mais detalhes:Imagem de 
São Jorge é destruída a pedradas dois dias após data em homenagem ao Santo 
Guerreiro
Url :https://oglobo.globo.com/rio/umbandistas-catolicos-fazem-ato-conjunto-
substituem-imagem-de-sao-jorge-destruida-pedradas-1-25491633

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-04-26
Título: Lula propõe ‘efervescência cultural’ para criar emprego e renda
Descrição: Em coletiva a canais independentes, ex-presidente prometeu criar 
“mutirão” reunindo artistas e trabalhadores do setor cultural. “É proibido 
proibir”, disse, citando célebre verso de Caetano Veloso
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/04/lula-propoe-
efervescencia-cultural-para-criar-emprego-e-renda/ 

Fonte: Viomundo
Data: 2022-04-16
Título: “Para consertar o que foi destruído será preciso fazer 50 anos em 4”, diz Lula
Descrição: Em conversa ao vivo na manhã de hoje com youtubers e jornalistas da 
mídia independente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ser preciso 
muito trabalho para consertar o que foi destruído pelo governo Bolsonaro.
Citando a famosa frase de Juscelino Kubitschek, Lula deu a dimensão do desafio 
de reconstrução do Brasil. “Penso que nós temos condições de constituir uma 
força política grande para reconstruir a democracia. Vamos ter que trabalhar 
muito. Juscelino falava em fazer 50 anos em cinco, vamos ter que fazer 50 em 
quatro. Recuperar o que foi destruído é tarefa mais difícil”, afirmou.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/para-consertar-o-que-foi-destruido-
sera-preciso-fazer-50-anos-em-4-diz-lula.html 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-26
Título: Média de pesquisas mostra Lula próximo de vencer no primeiro turno
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Descrição: Análise consolidada feita pelo Instituto Vox Populi conclui que Lula 
pode vencer no primeiro turno ou chegar ao segundo com uma boa vantagem sobre 
BolsonarUma análise consolidada de pesquisas feitas por nove institutos 
diferentes conclui que o ex-presidente Lula está próximo de vencer as eleições 
no primeiro turno ou chegar ao segundo com uma boa vantagem sobre Jair 
Bolsonaro.
Url : https://www.brasil247.com/poder/media-de-pesquisas-aponta-lula-proximo-de-
vencer-no-primeiro-turno  

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-26 16:03:04
Título: \Otário, canalha e filho da p...\: relembre xingamentos de Bolsonaro a 
ministros do STF
Descrição: Presidente concentra ofensas a magistrados que integram TSE e abusa 
de palavras de baixo calão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/otario-canalha-e-filho-da-p-
relembre-xingamentos-de-bolsonaro-a-ministros-do-stf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-26 09:37:18
Título: Rosa Weber leva ações contra indulto de Bolsonaro a Silveira para 
julgamento no plenário do STF
Descrição: Relatora determina que caso será analisado em colegiado, não 
individualmente, julgamento não tem data marcada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/rosa-weber-leva-acoes-contra-
indulto-de-bolsonaro-a-silveira-para-julgamento-no-plenario-do-stf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-26 17:10:27
Título: Fóruns sociais da Resistência e Justiça e Democracia iniciam nesta terça
(26) em Porto Alegre
Descrição: Organização reforça urgência dos eventos e convida para a marcha de 
abertura, que terá transmissão pelo BdF RS
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/foruns-sociais-da-resistencia-e-
justica-e-democracia-iniciam-nesta-terca-26-em-porto-alegre
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-26 18:49:25
Título: Audiência pública no Senado debate os efeitos da liberação de 
agrotóxicos
Descrição: “Agrotóxico é veneno e tem a única função que é de eliminação da 
vida”, afirma pesquisadora.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/audiencia-publica-no-senado-
debate-os-efeitos-da-liberacao-de-agrotoxicos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-26 07:46:39
Título: PL que autoriza mineração por decreto presidencial é inconstitucional, 
dizem especialistas
Descrição: Em tramitação na Câmara, texto libera exploração em terras indígenas 
e outras áreas protegidas em \momentos de crise\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/pl-que-autoriza-mineracao-por-
decreto-presidencial-e-inconstitucional-dizem-especialistas

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-26 17:50:52
Título: Pastores lobistas foram 127 vezes ao MEC e ao FNDE durante o governo 
Bolsonaro
Descrição: Arilton Moura e Gilmar Santos são peças centrais no escândalo do 
gabinete paralelo no MEC
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pastores-lobistas-foram-127-vezes-
ao-mec-e-ao-fnde-durante-o-governo-bolsonaro/
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Data: 2022-04-26 14:30:36
Título: Entenda como aumentos salariais citados por Lula beneficiaram 
evangélicos nos governos petistas
Descrição: Durante entrevista a veículos independentes nesta terça, ex-
presidente citou antiga política de valorização do mínimo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/entenda-como-aumentos-salariais-
citados-por-lula-beneficiaram-evangelicos-nos-governos-petistas

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-04-26
Título: Servidores fazem atos e paralisação de 24h, nesta quinta, por reajuste de 19,99%
Descrição: Servidoras e servidores públicos federais, que lutam por reajuste 
salarial emergencial de 19,99% que, pelo menos, recomponha as perdas acumuladas 
nos últimos anos, realizam nesta quinta-feira (28), Dia Nacional de Luta, atos, 
mobilizações e paralisação de 24h em diversas cidades do país. A data faz parte 
da Jornada de Lutas que começou na última segunda-feira (25) e vai até o dia 29 
de abril. Nestas terça e quarta-feiras, dias 26 e 27, a categoria faz vigília em
frente ao Ministério da Economia (bloco P), das 11h às 13h. Em Brasília, onde 
são esperadas cerca de 10 mil pessoas nas manifestações que devem ocorrer na 
Esplanada dos Ministérios, será realizada uma marcha dos servidores, com 
concentração às 9h, no Espaço do Servidor (entre os blocos C e D - Esplanada dos
Ministérios).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/servidores-fazem-atos-e-paralisacao-de-24-
h-nesta-quinta-por-reajuste-de-19-99-2b8e 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-26 12:52:40
Título: Lula propõe orçamento participativo para substituir emendas secretas de 
Bolsonaro
Descrição: Ex-presidente admite que implementação é difícil, mas afirma: \vamos 
ter que encontrar um jeito de fazer\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/lula-propoe-orcamento-
participativo-para-substituir-emendas-secretas-de-bolsonaro

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-26 16:44:25
Título: Quem é Elon Musk: da defesa do golpe na Bolívia à compra do Twitter
Descrição: Considerado um \empreendedor de sucesso\, Musk já utilizou 
manipulação em redes sociais para aumentar sua fortuna
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/quem-e-elon-musk-da-defesa-do-
golpe-na-bolivia-a-compra-do-twitter

Fonte: The Intercept
Data: 2022-04-26 10:00:21
Título: ‘X9, traidor, cagueta’: pesquisador que estuda canais de extrema direita
no YouTube está sendo ameaçado
Descrição: Guilherme Felitti passou a receber ataques depois de denunciar que 
youtubers – muitos deles pré-candidatos – estavam excluindo vídeos com ataques 
ao STF.The post ‘X9, traidor, cagueta’: pesquisador que estuda canais de extrema
direita no YouTube está sendo ameaçado appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/04/26/x9-traidor-cagueta-pesquisador-que-
estuda-canais-de-extrema-direita-no-youtube-esta-sendo-ameacado/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-26 16:11:50
Título: Anistia Internacional lança filme sobre atuação do Ministério Público no
controle das polícias
Descrição: Organização cobra empenho nas investigações de mortes de pessoas 
negras em operações policiais 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/anistia-internacional-lanca-
filme-sobre-atuacao-do-ministerio-publico-no-controle-das-policias
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-26 15:11:04
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Título: Policial assume ter atirado em jovem no Jacarezinho sem que houvesse 
troca de tiros
Descrição: Policiais afirmam, porém, que Jonatan Ribeiro de Almeida tirou uma 
arma da cintura ao ser abordado. A família do jovem nega a versão
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/policial-assume-ter-atirado-
em-jovem-no-jacarezinho-sem-que-houvesse-troca-de-tiros/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-26 15:34:51
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/2022/04/26/uneafro-lanca-comites-para-
estimular-voto-de-jovens-em-candidaturas-antirracistas

Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-04-26 03:00:00
Título: “Da África, estamos assumindo a responsabilidade de repensar o mundo, 
incluindo diferentes lugares”. Entrevista com Felwine Sarr
Descrição:  
Não é exagero dizer que, atualmente, é o evento mais importante no cenário 
intelectual africano, e também um dos principais no mundo francófono e na esfera
da http://www.ihu.unisinos.br/617893-da-africa-estamos-assumindo-a-
responsabilidade-de-repensar-o-mundo-incluindo-diferentes-lugares-entrevista-
com-felwine-sarr
 
Fonte: Carta Capital 
Data: 2022-04-26
Título: A importância da noção de soberania após a pandemia e a guerra na 
Ucrânia.
Descrição: Por Milton Rondó . O desafio de servir está colocado para os seres 
humanos, todo o tempo. O próprio Cristo dissera aos discípulos: “Aquele que 
quiser ser o primeiro seja o último.” Referia-se ao serviço que deveriam 
prestar, sendo os mais serviçais possíveis, a todos socorrendo, todo o tempo. 
Sob essa métrica, como enxergar o atual desgoverno? Como aferir o papel dos 
países ricos na cena internacional? x’
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-importancia-da-nocao-de-
soberania-apos-a-pandemia-e-a-guerra-na-ucrania/ 

Fonte: Jacobin
Data: 2022-04-26
Título: Uma mestra indígena revolucionária
Descrição: O lançamento do livro de Maria Muniz é um acontecimento de grande 
significado, no Brasil e na América Latina, às lutas anticoloniais, 
antirracistas e de afirmação dos povos indígenas - além de representar a 
poderosa voz de uma mulher indígena que se insurgem contra o capitalismo.
Url : https://jacobin.com.br/2022/04/uma-mestra-indigena-revolucionaria/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-26 15:28:44
Título: Bumba meu boi começa cortejos pelo Maranhão, festa marca os festejos 
juninos no estado
Descrição: A manifestação é reconhecida como Patrimônio Cultural no Brasil pelo 
IPHAN e da Humanidade pela Unesco
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/bumba-meu-boi-comeca-cortejos-
pelo-maranhao-festa-marca-os-festejos-juninos-no-estado

Fonte: Poder360
Título: PF vai apurar disparo de arma de Milton Ribeiro em aeroporto
Descrição: A arma do ex-ministro da Educação disparou acidentalmente na 2ª feira
(25.abr.2022)no balcão da Latam em Brasília
Url :https://www.poder360.com.br/justica/pf-vai-apurar-disparo-de-arma-de-
milton-ribeiro-em-aeroporto/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-26 15:07:40
Título: MG: área de cerrado equivalente a um terço de BH pode ser desmatada para
abrigar agronegócio
Descrição: Empreendimento em Bonito de Minas propõe desmate de 10 mil hectares 
em região que abriga espécies raras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/mg-area-de-cerrado-equivalente-
a-um-terco-de-bh-pode-ser-desmatada-para-abrigar-agronegocio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-26 14:37:26
Título: PE tem quase 7 mil famílias vivendo conflitos por terra e água, metade 
são povos tradicionais
Descrição: Maioria das afetadas está no Sertão e na região metropolitana, 
destaques para Suape e região alvo de Usina Nuclear
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/pe-tem-quase-7-mil-familias-
vivendo-conflitos-por-terra-e-agua-metade-sao-povos-tradicionais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-26 13:26:01
Título: Artigo |  Quem tem medo do mundo do trabalho?
Descrição: Desde o governo Temer, qualquer um que se coloque a favor dos 
trabalhadores passou a ser considerado um extremista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/artigo-quem-tem-medo-do-mundo-
do-trabalho
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-26 12:37:53
Título: Casa de acolhimento LGBTIA+ no Rio de Janeiro pode fechar as portas por 
falta de recursos
Descrição: Campanha \CasaNem, Casa viva!\ busca manter atividades da ONG 
administrada por travestis e transexuais há sete anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/casa-de-acolhimento-lgbtia-no-
rio-de-janeiro-pode-fechar-as-portas-por-falta-de-recursos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-26 12:35:24
Título: Chefe da ONU viaja a Moscou pedindo paz, enquanto 43 países discutem 
envio de armas a Kiev
Descrição: António Guterres se reuniu com chanceler russo e pretende dialogar 
com Putin e Zelensky
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/chefe-da-onu-viaja-a-moscou-
pedindo-paz-enquanto-43-paises-discutem-envio-de-armas-a-kiev
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-26 18:45:22
Título: Gazprom, da Rússia, corta fornecimento de gás a Polônia e Bulgária
Descrição: Os países asseguraram, no entanto, que não haverá escassez de 
abastecimento
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/gazprom-da-russia-corta-fornecimento-
de-gas-a-polonia-e-bulgaria/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-26 10:52:53
Título: Opinião | Julian Assange: Outro julgamento da vergonha
Descrição: O deferimento do pedido de extradição de Assange revela o realismo 
cínico das democracias ocidentais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/opiniao-julian-assange-outro-
julgamento-da-vergonha

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-26 17:44:03
Título: Militares da Colômbia fazem reconhecimento histórico de execução de 
civis
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Descrição: Autoridades das Forças Armadas confessaram em público sua 
responsabilidade em desaparecimentos e assassinatos
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/militares-da-colombia-fazem-
reconhecimento-historico-de-execucao-de-civis/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-26 10:08:48
Título: Brasil de Fato participa de entrevista de Lula com youtubers e veículos 
independentes, assista
Descrição: Nina Fideles, diretora-executiva do BdF, é uma das convidadas para 
entrevista de ex-presidente, em São Paulo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/brasil-de-fato-participa-de-
entrevista-de-lula-com-youtubers-e-veiculos-independentes-assista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-26 10:05:11
Título: Artigo | TSE: que venha a diversidade
Descrição: Contamos numa mão a presença negra na esfera do Judiciário, quando 
temos uma população nacional de 56% de negros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/26/artigo-tse-que-venha-a-
diversidade
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-27 06:12:29
Título: Podemos avalia lançar general Santos Cruz como pré-candidato à 
Presidência
Descrição: O rumo do partido na eleição será discutido em reunião em Brasília, 
marcada para esta quarta-feira, 27
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/podemos-avalia-lancar-
general-santos-cruz-como-pre-candidato-a-presidencia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-26 22:10:27
Título: PF abre investigação sobre tiro disparado por Milton Ribeiro em 
aeroporto
Descrição: Nesta terça, a corporação ouviu duas testemunhas, entre elas uma 
funcionária terceirizada da GOL que chegou a ser atingida por estilhaços
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pf-abre-investigacao-sobre-
tiro-disparado-por-milton-ribeiro-em-aeroporto/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-26 21:13:59
Título: Nicarágua vai transformar a sede da OEA em Manágua em um ‘museu da 
infâmia’
Descrição: Após a delegação da organização ser expulsa, o edifício ficou sob a 
custódia de agentes da polícia
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/nicaragua-vai-transformar-a-sede-da-
oea-em-managua-em-um-museu-da-infamia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-26 20:57:18
Título: PSDB, MDB, Cidadania e União Brasil indicam abertura para diálogo com 
Ciro
Descrição: 'Não há veto nenhum a nenhum dos candidatos ou partidos que queiram 
participar desse processo', afirmou Roberto Freire, do Cidadania
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/psdb-mdb-cidadania-e-uniao-
brasil-indicam-abertura-para-dialogo-com-ciro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-26 20:26:45
Título: STJ mantém a prisão preventiva de Flordelis
Descrição: A ex-parlamentar vai a júri popular em duas semanas
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/stj-mantem-a-prisao-preventiva-de-
flordelis/
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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-26 19:47:19
Título: Para Lira, Auxílio Brasil de 400 reais é ‘suficiente’
Descrição: O presidente da Câmara defendeu que a Casa não amplie o valor do 
benefício por falta de base orçamentária
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/para-lira-auxilio-brasil-de-
400-reais-e-suficiente/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-26 19:20:58
Título: Após indulto, Daniel Silveira circula pela Câmara sem tornozeleira: ‘Nem
era para eu ter usado ela’
Descrição: Deputado condenado pelo STF e perdoado por Bolsonaro tirou foto com 
apoiadores antes de entrar no plenário
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-indulto-daniel-silveira-
circula-pela-camara-sem-tornozeleira-nem-era-para-eu-ter-usado-ela/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-26 18:57:06
Título: ‘Movimento estranho’: Bolsonaristas crescem 300% em seguidores, mas 
interações desabam no Twitter
Descrição: Entre domingo e segunda, Carlos Bolsonaro obteve 19 mil novos 
seguidores, 358% a mais que no período anterior, Flávio Bolsonaro ganhou 17 mil,
300% a mais
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/movimento-estranho-bolsonaristas-
crescem-300-em-seguidores-mas-interacoes-desabam-no-twitter/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-26 15:35:33
Título: PT e PSOL avançam em plano econômico para a campanha de Lula, 
Previdência segue em debate
Descrição: Os psolistas devem chancelar o apoio à candidatura do ex-presidente 
no próximo sábado 30, durante sua Conferência Eleitoral
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pt-e-psol-avancam-em-plano-
economico-para-a-campanha-de-lula-previdencia-segue-em-debate/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-26 15:14:05
Título: Elon Musk, Twitter e a importância da regulação das plataformas
Descrição: Assim como outros setores econômicos são regulados porque causam 
impactos significativos na sociedade, as plataformas digitais também devem ser
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/elon-musk-twitter-e-a-
importancia-da-regulacao-das-plataformas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-26 14:42:03
Título: A última palavra tem de ser do Legislativo, diz Pacheco sobre a cassação
de Daniel Silveira
Descrição: Segundo o presidente do Senado, 'mandato outorgado pelo voto popular 
só pode ser retirado pela própria Casa legislativa'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/a-ultima-palavra-tem-de-ser-
do-legislativo-diz-pacheco-sobre-a-cassacao-de-daniel-silveira/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-26 14:32:02
Título: Lula: ‘Não tenho que ser esquerda, direita ou centro, tenho que ser 
presidente’
Descrição: Petista, no entanto, voltou a falar em rever a reforma trabalhista e 
abolir o teto de gastos como pontos principais de um possível novo governo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lula-nao-tenho-que-ser-a-esquerda-
direita-ou-centro-tenho-que-ser-presidente/
 
Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2022-04-27 01:05:46
Título: Que tiro foi esse, Milton Ribeiro?
Descrição: Que tiro foi esse, Milton Ribeiro? Esse questionamento foi da Polícia
Federal, que espera que o ex-titular  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/que-tiro-foi-esse-milton-ribeiro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-26 23:04:56
Título: Facebook censura matéria sobre tortura na ditadura militar do Brasil
Descrição: ► Meta/Facebook adota o mesmo discurso da ditadura ao afirmar que 
assassinato de Vlado Herzog foi suicídio  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/facebook-censura-materia-sobre-tortura-na-
ditadura-militar-do-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-26 20:16:16
Título: Requião debate com policiais nesta quarta-feira, às 14h, no Blog do 
Esmael, crise na segurança pública do Paraná
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (PT), pré-candidato ao governo do 
estado, debate nesta quarta-feira (26/04) com policiais civis  Bem-vindo à 
verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-debate-com-policiais-nesta-quarta-
feira-as-14h-no-blog-do-esmael-crise-na-seguranca-publica-do-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-26 00:36:39
Título: Chanceler russo vê risco de terceira guerra mundial com entrada da OTAN 
‘por procuração’ no conflito da Ucrânia
Descrição: ► A inadmissibilidade da guerra nuclear é a &#8216,postura de 
princípios&#8217, de Moscou, diz Lavrov ► O  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/chanceler-russo-ve-risco-de-terceira-
guerra-mundial-com-entrada-da-otan-por-procuracao-no-conflito-da-ucrania/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-04-26 18:33:22
Título: O Twitter já é um lugar horrível, e nós podemos provar
Descrição: Agora propriedade de Elon Musk, rede social foi invadida por conteúdo
neonazista e pornografia infantil em 2020 e 2021.The post O Twitter já é um 
lugar horrível, e nós podemos provar appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/04/26/o-twitter-ja-e-um-lugar-horrivel-e-nos-
podemos-provar/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-04-26 03:00:00
Título: Nem modernista, nem anti-modernista, a Arte Indígena Contemporânea (e 
cosmopolítica) na vanguarda de um Brasil que jamais foi moderno
Descrição:  
É possível pensar a arte para além do vocabulário e das instituições ocidentais?
De que ordem seria uma paradoxal vanguarda que é não moderna e, por isso, mesmo 
uma versão completamente original e atemporal do que foi o 
http://www.ihu.unisinos.br/618002-nem-modernista-nem-anti-modernista-a-arte-
indigena-contemporanea-e-cosmopolitica-na-vanguarda-de-um-brasil-que-jamais-foi-
moderno
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-27 05:30:59
Título: PF vai à Terra Ianomâmi investigar morte de adolescente violentada por 
garimpeiros, diz liderança
Descrição: RIO — Agentes da Polícia Federal seguem na manhã desta quarta-feira 
até a comunidade localizada na região de Waikás, na Terra Indígena Yanomami, 
para investigar a morte de uma adolescente de 12 anos e o desaparecimento de uma
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criança de 3 anos, no Rio Uraricoera, após ataque e tentativa de sequestro de 
indígenas por garimpeiros. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/pf-vai-terra-ianomami-investigar-morte-de-
adolescente-violentada-por-garimpeiros-diz-lideranca-25491424
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-27 05:00:52
Título: Jovem encontrada morta seminua em SC estava com 'saia rasgada, tirada a 
força', diz testemunha
Descrição: RIO - Varg Vikernes de Assumpção, de 20 anos, voltava de um passeio 
de moto quando percebeu algo estranho na lateral da pista. A princípio, o jovem 
imaginou se tratar de alguém caído ou dormindo. Mas, na verdade, ele se deparou 
com a vítima de um crime que estarreceu os moradores de Itapema, em Santa 
Catarina. No chão, no começo de um matagal, estava o corpo cheio de hematomas e 
ensanguentado de Thayna Antônio de Araújo, de 24 anos.Suspeita de feminicídio
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/jovem-encontrada-morta-seminua-em-sc-
estava-com-saia-rasgada-tirada-forca-diz-testemunha-25491352
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-27 00:00:00
Título: Instituto pede para participar de ação para que universidade federal 
aplique lei de cotas
Descrição: O Instituto Luiz Gama pediu à Justiça Federal de Sergipe para entrar 
como amicus curiae (interessado na causa) na ação movida pelo Ministério Público
Federal para que a Universidade Federal de Sergipe corrija a aplicação de lei de
cotas em concurso para cargos de professor.Leia mais (04/27/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/04/instituto-pede-para-participar-de-acao-para-que-
universidade-federal-aplique-lei-de-cotas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-27 00:00:00
Título: TSE quer barrar indicado de Bolsonaro em ações sobre propaganda 
eleitoral
Descrição: Ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) avaliam tomar uma 
medida para evitar que o indicado do presidente Jair Bolsonaro (PL) à corte seja
o responsável por julgar as ações que tratam das propagandas eleitorais na 
disputa presidencial de 2022.Leia mais (04/27/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/tse-quer-barrar-indicado-de-bolsonaro-em-acoes-sobre-
propaganda-eleitoral.shtml
  
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-26 00:00:00
Título: Procuradoria-Geral de SP será chefiada por pessoa negra pela primeira 
vez em sua história
Descrição: Nomeada pelo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), nesta 
segunda-feira (25), Inês dos Santos Coimbra será a primeira pessoa negra a 
comandar a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) paulista nos quase 75 anos de 
existência da instituição.Leia mais (04/26/2022 - 16h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/04/procuradoria-geral-de-sp-sera-chefiada-por-
pessoa-negra-pela-primeira-vez-em-sua-historia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-26 00:00:00
Título: PT e PSOL defendem revogação da reforma trabalhista, mas não fecham 
acordo sobre a Previdência
Descrição: A revogação da reforma da Previdência ficou fora do acordo 
programático firmado entre o PT e o PSOL para uma aliança em torno da 
candidatura de Lula (PT) à Presidência da República.Leia mais (04/26/2022 - 
15h35)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/04/pt-e-psol-defendem-revogacao-da-reforma-
trabalhista-mas-nao-fecham-acordo-sobre-a-previdencia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-26 00:00:00
Título: Lula justifica silêncio sobre indulto e diz que Bolsonaro foi estúpido
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) justificou o seu 
silêncio diante do indulto concedido por Jair Bolsonaro (PL) ao deputado Daniel 
Silveira, condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), e afirmou que o 
presidente foi \estúpido\ e \medíocre\.Leia mais (04/26/2022 - 12h28)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/lula-justifica-silencio-sobre-indulto-e-diz-que-bolsonaro-
foi-estupido.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-26 00:00:00
Título: Fux convida todos os ministros do STF para encontro em meio à crise com 
Bolsonaro
Descrição: O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, convidou 
todos os ministros para um almoço na Corte nesta terça (26).Leia mais 
(04/26/2022 - 08h52)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/04/fux-convida-todos-os-ministros-do-stf-para-
encontro-em-meio-a-crise-com-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-04-26 00:00:00
Título: UE adverte Elon Musk sobre planos de moderação do Twitter
Descrição: Bruxelas alertou Elon Musk de que o Twitter sob sua propriedade 
deverá cumprir as novas regras digitais da UE (União Europeia), ou se arriscar a
multas pesadas ou mesmo uma proibição. A mensagem prepara o terreno para uma 
batalha regulatória global sobre o futuro da plataforma de rede social.Leia mais
(04/26/2022 - 12h14)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2022/04/ue-adverte-elon-musk-sobre-planos-de-moderacao-do-
twitter.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-27 06:15:37
Título: 'Ato provocador', diz China sobre passagem de destróier dos EUA pelo 
estreito de Taiwan
Descrição: A China condenou nesta quarta-feira (27) a passagem do destróier 
americano de mísseis guiados USS Sampson através do estreito de Taiwan, 
denunciando os EUA por minarem a estabilidade na região.
Url :https://br.sputniknews.com/20220427/ato-provocador-diz-china-sobre-
passagem-de-destroier-dos-eua-pelo-estreito-de-taiwan-22426900.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-26 22:57:06
Título: Depósito de munição pega fogo na região de Belgorod, na Rússia, não há 
registro de feridos
Descrição: O governador russo da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, disse 
que um depósito de munição estava em chamas perto da vila de Staraya Nelidovka, 
nesta terça-feira (26).
Url :https://br.sputniknews.com/20220426/deposito-de-municao-pega-fogo-na-
regiao-de-belgorod-na-russia-nao-ha-registro-de-feridos-22424167.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-26 22:29:02
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Título: Ocidente não quer envolver Minsk nos acordos Rússia-Ucrânia, diz Belarus
Descrição: O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Belarus, Anatoly
Glaz, disse que o Ocidente não quer envolver Minsk no processo de chegar a 
acordos entre a Rússia e a Ucrânia ou levar em conta os interesses de seu país.
Url :https://br.sputniknews.com/20220426/ocidente-nao-quer-envolver-minsk-nos-
acordos-russia-ucrania-diz-belarus-22423984.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-26 09:13:05
Título: Lavrov: é pouco provável que negociações sobre Ucrânia sejam eficazes se
Kiev seguir recebendo armas
Descrição: Rússia apoia uma solução acordada para a crise da Ucrânia, mas é 
pouco provável que as negociações sejam bem-sucedidas se Kiev continuar a ser \
bombeada\ com armas, disse o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei 
Lavrov.
Url :https://br.sputniknews.com/20220426/lavrov-e-pouco-provavel-que-
negociacoes-sobre-ucrania-sejam-eficazes-se-kiev-seguir-recebendo-armas-
22416336.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-26 09:00:00
Título: 'Meu rosto, minhas regras': por que cresce o apelo para banir 
tecnologias de reconhecimento facial?
Descrição: A tecnologia de reconhecimento facial ganha espaço no Brasil e no 
mundo sob a justificativa da segurança. A ferramenta tem gerado protestos e 
debates sobre seu uso para o controle social. A Sputnik Brasil ouviu 
especialistas que discutem problemas como soberania de dados, as implicações no 
racismo e os limites legais envolvidos no tema.
Url :https://br.sputniknews.com/20220426/meu-rosto-minhas-regras-por-que-cresce-
o-apelo-para-banir-tecnologias-de-reconhecimento-facial-22404601.html
 
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-04-26
Título: Donziger é libertado após detenção 'completamente injusta'
Descrição: O advogado de direitos humanos Steven Donziger saiu em liberdade na 
segunda-feira após 993 dias de detenção decorrentes de sua luta legal de décadas
com a Chevron, que empregou seus vastos recursos em uma  campanha para 
destruir  Donziger depois que ele ganhou um acordo de US $ 9,5 bilhões contra a 
gigante dos combustíveis fósseis por sua poluição da floresta amazônica.
"Acabou. Acabei de sair com os documentos de lançamento em 
mãos”,  escreveu Donziger  no Twitter. “Completamente injusto que eu tenha 
passado um dia nesta situação kafkiana. Não olhando para trás. Avante.”
O caso de Donziger atraiu atenção e indignação global, com o alto comissário das
Nações Unidas para os direitos humanos chamando sua detenção prolongada  de 
violação do direito internacional . Os legisladores dos Estados Unidos também  
denunciaram a acusação de Donziger  como um “ataque legal sem precedentes e 
injusto”. “Estamos aliviados que Steven Donziger finalmente recupere sua 
liberdade após quase 1.000 dias de detenção arbitrária, que incluiu 45 dias de 
prisão e mais de 900 dias em prisão domiciliar”, disse Daniel Joloy, consultor 
sênior de políticas da Anistia Internacional,  em  comunicado na segunda-
feira . . “Ele nunca deveria ter sido detido nem por um dia, pois ficou claro 
que todo o processo contra ele foi uma retaliação por seu trabalho de direitos 
humanos que expôs irregularidades corporativas”. “As corporações não podem 
continuar abusando do sistema de justiça dos EUA para silenciar e intimidar os 
defensores dos direitos humanos ou qualquer outra pessoa que exponha seus 
delitos”, acrescentou Joloy.
Url : https://consortiumnews.com/2022/04/26/donziger-free-after-completely-
unjust-detention/ 
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