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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-04-27
Título: Gás, luz, gasolina, comida: inflação não para de subir, e ‘prévia’ tem a
maior alta para abril em 27 anos
Descrição: Taxa também foi a maior da série desde fevereiro de 2003. Índice 
acumulado já atinge 12%, mas tem região que supera 15% de alta. A escalada 
inflacionária segue seu curso no país, como mostra o resultado, divulgado na 
manhã desta quarta-feira (27), da chamada “prévia” da inflação oficial. O Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) teve alta de 1,73% neste 
mês, maior variação desde fevereiro de 2003. E a maior para abril desde 1995, no
início do Plano Real. Agora, o IPCA-15 acumula alta de 4,31% no ano. Em 12 
meses, sobe 12,03%, com região já acima dos 15%.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/04/gas-luz-gasolina-
comida-inflacao-maior-alta-27-anos/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-27 11:01:20
Título: Gasolina mais cara da história faz da prévia da inflação de abril a mais
alta desde 1995
Descrição: IPCA-15 chega a 1,73% puxado por alta dos combustíveis e acumula 12% 
em 12 meses
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/27/gasolina-mais-cara-da-historia-
faz-da-previa-da-inflacao-de-abril-a-mais-alta-desde-1995

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-27 16:14:37
Título: Gasolina sobe pela 2ª semana consecutiva e registra um novo recorde, 
aponta ANP
Descrição: Entre 17 e 23 de abril, a agência constatou que o preço médio do 
litro ficou em R$ 7,270, uma alta de 0,70% na comparação com a semana anterior
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/gasolina-sobe-pela-2a-semana-
consecutiva-e-registra-um-novo-recorde-aponta-anp/

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-04-27
Título: Taxa de desemprego do Brasil deve ficar entre as maiores do mundo em 
2022; veja ranking
Descrição: Levantamento da Austin Rating, a partir das projeções do último 
relatório do FMI, mostra que desemprego no país deve ficar bem acima da média 
global, das economias emergentes e do G20.
Url : https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/04/28/taxa-de-desemprego-do-
brasil-deve-ficar-entre-as-maiores-do-mundo-em-2022-veja-ranking.ghtml 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-27
Título: ONU confirma que Lula foi vítima da parcialidade de Moro e, portanto, um
preso político
Descrição: O Comitê de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas), 
segundo Jamil Chade, do UOL, concluiu que o ex-presidente Lula (PT) foi vítima 
do ex-juiz parcial Sergio Moro (União Brasil-SP) e do Estado brasileiro durante 
a Lava Jato. O órgão recebeu da defesa de Lula em 2016 uma queixa envolvendo 
quatro denúncias. Todas foram atendidas pelo Comitê de forma favorável ao ex-
presidente: a) a detenção de Lula pela PF em 2016 em uma sala do aeroporto de 
Congonhas, considerada como arbitrária por seus advogados; b) a parcialidade do 
processo e julgamento; c) a difusão de mensagens de caráter privado de 
familiares de Lula; d) e a impossibilidade de uma candidatura em 2018.
A conclusão é de que Lula teve seus direitos violados em todos os artigos.
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O Comitê responsável pela análise do caso, que durou seis anos, é encarregado de
supervisionar o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos, assinado e ratificado pelo Brasil.
Url : https://www.brasil247.com/poder/comite-de-direitos-humanos-da-onu-conclui-
que-lula-foi-vitima-da-parcialidade-de-moro 

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Intoxicação por agrotóxicos mata um brasileiro a cada dois dias, diz 
relatório
Descrição: Relatório afirma que empresas agroquímicas europeias já gastaram 
cerca de 2 milhões de euros em apoio ao lobby do agronegócio no Brasil. Aliança 
deu frutos: uso de agrotóxicos no país se multiplicou por seis em 20 anos.
Url :https://www.dw.com/pt-br/intoxicação-por-agrotóxicos-mata-um-brasileiro-a-
cada-dois-dias-diz-relatório/a-61613130?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-28 05:00:35
Título: Em 2021, 40% de toda perda de florestas nativas no mundo aconteceu no 
Brasil
Descrição: RIO - Em 2021, o Brasil concentrou 40% de toda a perda de florestas 
primárias (nativas) registrada no mundo. Segundo dados do Global Forest Watch 
(GFW), plataforma de monitoramento desenvolvido pela Universidade de Maryland, a
redução no país foi de 1,5 milhão de hectares, o maior número no ranking global,
sendo que 359 mil hectares desse total ocorreu devido a incêndios, o que 
evidencia o avanço de diversos causadores e ameaças de desmatamento na Amazônia.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/meio-ambiente/em-2021-40-de-toda-perda-de-
florestas-nativas-no-mundo-aconteceu-no-brasil-25493015
 
Fonte: Agencia EFE 
Data: 2022-04-28 10:21:00
Título: FLORESTAS BRASILEIRAS - O Brasil liderou o mundo na perda da floresta 
tropical primária em 2021
Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/brasil-lidero-la-perdida-de-
bosques-tropicales-primarios-en-el-mundo-2021/20000013-4793593?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-27 17:46:41
Título: STF derruba decreto de Bolsonaro que excluiu participação social nas 
políticas ambientais 
Descrição: Com 9 x 1, Corte tem maioria contra retirada de integrantes do FNMA, 
Barroso e Fachin veem conduta antidemocrática
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/27/stf-derruba-decreto-de-
bolsonaro-que-excluiu-participacao-social-nas-politicas-ambientais

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-04-27 16:16:19
Título: Mapa dos Conflitos
Descrição: Ferramenta exclusiva lançada pela Agência Pública e CPT mapeia 
conflitos e dados socioambientais de todos os municípios da Amazônia Legal
Url :https://apublica.org/especial/mapa-dos-conflitos/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-27 17:55:12
Título: Fórum das Resistências debate alta mortalidade de indígenas em conflitos
no campo
Descrição: Atividade do Fórum com membro da CPT e liderança Kaingang abordou 
conflitos e mortes no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/27/forum-das-resistencias-debate-
alta-mortalidade-de-indigenas-em-conflitos-no-campo

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-04-27
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Título: Juristas analisam vitória de Lula na ONU: "Carimbo internacional da 
parcialidade de Moro"
Descrição: A decisão do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações 
Unidas (ONU) em atestar a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) nos
processos conduzidos contra o ex-presidente Lula (PT) cria um efeito moral e 
político em favor do petista, bem como chancela a decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que, em 2021, anulou as condenações do ex-mandatário e declarou o 
ex-magistrado suspeito para julgá-lo. A avaliação é de advogados que atuaram, 
direta ou indiretamente, na defesa de Lula e na ação protocolada junto ao 
colegiado de Genebra em 2016. 
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/4/27/juristas-analisam-vitoria-
de-lula-na-onu-carimbo-internacional-da-parcialidade-de-moro-114578.html 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-04-27
Título: Jornal Nacional esconde decisão da ONU sobre Lula
Descrição: O Jornal Nacional, da TV Globo, ignorou a decisão do Comitê de 
Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) que reconheceu 
a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro, pré-candidato nas eleições de 2022 pelo 
União Brasil, nos processos conduzidos contra o ex-presidente Lula (PT).
A edição desta quarta-feira (27) do telejornal comandado por William Bonner não 
dedicou um segundo sequer à decisão, que foi divulgada pelo jornalista Jamil 
Chade, do Uol, e confirmada até mesmo por jornalistas do Grupo Globo. A 
colunista Bela Megale, de O Globo, chegou a publicar uma nota sobre o tema em 
sua coluna. 
Url : https://revistaforum.com.br/midia/2022/4/27/jornal-nacional-esconde-
deciso-da-onu-sobre-lula-114596.html 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-04-27
Título: Com Lula, centrais sindicais fazem 1º de Maio em ano decisivo à classe 
trabalhadora
Descrição: De forma unitária, as centrais sindicais CUT, Força Sindical, UGT, 
CTB, NCST, Intersindical Central da Classe Trabalhadora e Pública Central do 
Servidor realizarão o Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora na 
Praça Charles Miller, Pacaembu, São Paulo, a partir das 10h, neste domingo (01).
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou presença.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/com-lula-centrais-sindicais-fazem-1-de-
maio-em-ano-decisivo-a-classe-trabalhador-56a1 

Fonte: MST – Brasil 
Data: 2022-04-27
Título: Frente Nacional contra a Fome será lançada na próxima quinta em Porto 
Alegre
Descrição: No dia 28 de abril, o auditório da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande de Sul será ocupado por movimentos, organizações e articulações 
brasileiras para lançar a “Frente Nacional Contra a Fome”. Espaço horizontal de 
articulação e convergências, após um ano de modelagem, a Frente nasce com o 
objetivo de enfrentar a fome nas suas dimensões estrutural e emergencial, a 
partir da construção de uma agenda coletiva com ações diretas e incidência 
política frente à insegurança alimentar e nutricional que se encontra o povo 
brasileiro. Educação, formação, mobilização e organização popular são princípios
e palavras de ordem. A Frente é espaço de educação e organização popular para 
juntos colocarmos “a fome num museu”, como diz o Emicida.
Url : https://mst.org.br/2022/04/27/frente-nacional-contra-a-fome-sera-lancada-
na-proxima-quinta-em-porto-alegre/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-27 19:16:48
Título: Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica: mas quem se importa?
Descrição: Um cenário de desumanização e descaso. Não há outra narrativa 
possível, quando o único palco é o da invisibilidade. Um olhar, ainda que 
desatento, para construção sócio-histórica do trabalho doméstico brasileiro é 
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suficiente para comprovar o roteiro angustiante dessa grande dramaturgia. E, 
nesse drama, o [ ]
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/dia-nacional-da-trabalhadora-
domestica-mas-quem-se-importa/

Fonte: Poder360
Título: Nubank deve pagar R$ 815,6 milhões a 16 executivos em 2022
Descrição: Valor chama atenção, pois o banco teve prejuízo líquido de US$ 165,3 
milhões no ano passado
Url :https://www.poder360.com.br/economia/nubank-deve-pagar-r-8156-milhoes-a-16-
executivos-em-2022/

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-04-27
Título: Doria: "Lula não é Bolsonaro, o Lula é inteligente"
Descrição: "Embora eu seja um antagonista ao Lula, eu o respeito. O Lula não é 
Bolsonaro, o Lula é inteligente e tem passado. Eu tenho posições diferentes das 
dele, mas tenho respeito por ele. Já Bolsonaro não merece o meu respeito. Eu sou
um liberal social", afirmou. O tucano, que luta dentro do próprio PSDB para 
manter sua candidatura, ainda negou que tenha sido eleito governador de São 
Paulo em 2018 por colar sua campanha na de Bolsonaro.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/4/27/doria-lula-no-bolsonaro-
lula-inteligente-114549.html 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-27 15:33:11
Título: Exército contratou banquetes de sushi e sashimi para cerimônias 
militares, veja fotos
Descrição: Pelo menos dois jantares de trocas de comando militar foram regados à
comida japonesa feita por chefe de cozinha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/27/exercito-contratou-banquetes-de-
sushi-e-sashimi-para-cerimonias-militares-veja-fotos
 
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-27
Título: Bolsonaro já fala em "suspender" eleições, caso ocorra "algo anormal"
Descrição: Jair Bolsonaro (PL), em evento "Liberdade de Expressão", no Palácio 
do Planalto, nesta quarta-feira, 27, sugeriu uma possível suspensão das eleições
de 2022 se tiver "algo anormal”. Bolsonaro defendeu que isso se estende para 
todos os cargos eletivos esse ano. “Não pensam que uma possível suspensão de uma
eleição seria só para presidente, isso seria para o Senado, para a Câmara, se 
tiver algo de anormal”, disse. Ele, que voltou a questionar a legitimidade das 
urnas, ainda destacou que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
“convidaram as Forças Armadas para verificar o processo, mas se esqueceram que o
chefe das Forças Armadas é Jair Messias Bolsonaro”.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/bolsonaro-ja-fala-em-suspender-eleicoes-
caso-ocorra-algo-anormal 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-27 21:24:34
Título: Bolsonaro diz ter recebido ‘informes’ de possível prisão de Carlos por 
divulgar fake news
Descrição: O ex-capitão deu a declaração em cerimônia no Salão Nobre do Palácio 
do Planalto em apoio ao deputado Daniel Silveira
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-diz-ter-recebido-
informes-de-possivel-prisao-de-carlos-por-divulgar-fake-news/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Câmara aprova Auxílio Brasil de R$ 400 para além de 2022
Descrição: Benefício foi criado pelo governo federal em agosto do ano passado 
para substituir o Bolsa Família, e valor ficaria em vigor somente até o final 
deste ano. Texto da medida provisória segue agora para análise do Senado.
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Url :https://www.dw.com/pt-br/câmara-aprova-auxílio-brasil-de-r-400-para-além-
de-2022/a-61615050?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mulheres discutem a paz e a igualdade de gênero na Venezuela
Descrição: 27 de abril de 2022,   20:49Caracas, 27 abr (Prensa Latina) Delegadas
ao 17º Congresso da Federação Democrática Internacional das Mulheres (WIDF) 
discutiram hoje planos de ação para lutar pela paz e pela igualdade de gênero no
mundo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=523620&SEO=mujeres-debaten-
sobre-la-paz-e-igualdad-de-genero-en-venezuela

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-27 10:44:59
Título: Por falta de pagamento em rublos, Rússia corta fornecimento de gás à 
Polônia e Bulgária
Descrição: Após 63 dias de guerra, Acnur contabiliza 5,2 milhões de refugiados e
7,7 milhões ucranianos desalojados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/27/por-falta-de-pagamento-em-
rublos-russia-corta-fornecimento-de-gas-a-polonia-e-bulgaria

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-27 10:53:38
Título: 10 empresas europeias abrem contas no Gazprombank para pagar gás russo 
em rublos, diz Bloomberg
Descrição: Pelo menos dez empresas europeias que compram gás natural russo já 
abriram contas no Gazprombank necessárias para  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/10-empresas-europeias-abrem-contas-no-
gazprombank-para-pagar-gas-russo-em-rublos-diz-bloomberg/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-27 18:49:47
Título: Campo popular da América Latina se reúne na 3ª Assembleia da Alba 
Movimentos em Buenos Aires
Descrição: Encontro de 5 dias tem objetivo de traçar um plano de ação comum para
os movimentos sociais da região
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/27/campo-popular-da-america-latina-
se-reune-na-3-assembleia-da-alba-movimentos-em-buenos-aires

Fonte: Poder360
Título: Conselho de Ética abre processo contra Eduardo, Kicis e mais 4
Descrição: Câmara instaurou processos disciplinares também contra Carla 
Zambelli, relatores dos processos ainda serão designados
Url :https://www.poder360.com.br/congresso/conselho-de-etica-abre-processo-
contra-eduardo-kicis-e-mais-4/

Fonte: Poder360
Título: Dilma diz que no Brasil se tortura, mata e esconde o cadáver
Descrição: País já teve muita violência política e assassinatos, mas o da 
Marielle é revoltante e escancarado, afirma ex-presidente
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/dilma-diz-que-no-brasil-se-tortura-mata-
e-esconde-o-cadaver/

Fonte: Poder360
Título: Ação do PT pede que Moro pague supostos prejuízos da Lava Jato
Descrição: Congressistas afirmam que ex-juiz causou perdas ao Estado, ele 
respondeu e disse que o partido \acabou com a economia\
Url :https://www.poder360.com.br/justica/acao-do-pt-pede-que-moro-pague-
supostos-prejuizos-da-lava-jato/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Cidade de Lula, Garanhuns rejeita medalha de mérito a Bolsonaro
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Descrição: A Câmara Municipal de Garanhuns (PE) rejeitou nesta quarta-feira 
(27), por 12 votos a 2, a concessão de uma homenagem ao presidente Jair 
Bolsonaro (PL). Os vereadores vetaram a entrega ao presidente da medalha ao 
mérito Osvaldo Ferreira da Silva, destinada a políticos com relevantes serviços 
prestados à cidade. O resultado reflete a pressão feita [ ]The post Cidade de 
Lula, Garanhuns rejeita medalha de mérito a Bolsonaro appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/cidade-de-lula-garanhuns-
rejeita-medalha-de-merito-a-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-27 19:25:12
Título: Daniel Silveira assume cadeira em cinco comissões da Câmara e oposição 
protesta: “Escárnio” 
Descrição: Maioria das críticas foi pela indicação do bolsonarista para a CCJ, 
colegiado mais importante da Casa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/27/daniel-silveira-assume-cadeira-
em-cinco-comissoes-da-camara-e-oposicao-protesta-escarnio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-27 16:45:53
Título: Portal reúne mais de 200 produções audiovisuais feitas por indígenas do 
Nordeste
Descrição: O cineasta indígena Marcelo Tingui fala dos objetivos da iniciativa 
intitulada \Narrativas Indígenas do Nordeste\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/27/portal-reune-mais-de-200-
producoes-audiovisuais-feitas-por-indigenas-do-nordeste
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-27 16:27:32
Título: Lula pode revogar decretos de sigilo de Bolsonaro? Entenda o que diz a 
lei 
Descrição: “Vamos dar um jeito nisso, se preparem”, disse o ex-presidente sobre 
sigilos impostos no atual governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/27/lula-pode-revogar-decretos-de-
sigilo-de-bolsonaro-entenda-o-que-diz-a-lei
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-27 16:10:31
Título: Famílias acampadas há 20 anos sofrem ameaça de despejo ilegal no agreste
de Alagoas
Descrição: Mesmo com decisão do STF contra remoções, agricultores do MST afirmam
estar sendo intimidados por grupo minerador
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/27/familias-acampadas-ha-20-anos-
sofrem-ameaca-de-despejo-ilegal-no-agreste-de-alagoas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-27 15:46:07
Título: Jair Bolsonaro trabalha menos horas que um estagiário e carga vem 
reduzindo, diz estudo
Descrição: Presidente cumpre 18 horas semanais a menos que trabalhadores regidos
pela CLT e 14 horas a menos que servidores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/27/jair-bolsonaro-trabalha-menos-
horas-que-um-estagiario-e-carga-vem-reduzindo-diz-estudo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-27 15:11:16
Título: Artigo | O fracasso da Reforma Trabalhista
Descrição: Cenário insustentável de desemprego e inflação e só será resolvido 
com uma nova lei para o trabalho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/27/artigo-o-fracasso-da-reforma-
trabalhista
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2022-04-27 14:34:18
Título: Fórum Grita Baixada recebe Medalha Tiradentes pelos 10 anos de luta por 
direitos humanos
Descrição: Iniciativa de homenagem ao movimento social da Baixada Fluminense é 
dos deputados Waldeck Carneiro e André Ceciliano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/27/forum-grita-baixada-recebe-
medalha-tiradentes-pelos-10-anos-de-luta-por-direitos-humanos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-27 08:37:33
Título: Torcedor do Boca Juniors é preso após imitar macaco em jogo contra o 
Corinthians, veja o vídeo
Descrição: Argentino foi detido no invervalo de partida da Libertadores pela 
Polícia Militar de SP e responderá por injúria racial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/27/torcedor-do-boca-juniors-e-
preso-apos-imitar-macaco-em-jogo-contra-o-corinthians-veja-o-video
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-28 06:00:17
Título: O desenvolvimento e a redução das desigualdades passam pela reforma 
tributária
Descrição: Nos últimos anos, não tivemos uma movimentação séria do atual governo
em prol da massa trabalhadora e dos mais pobres
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-desenvolvimento-e-a-reducao-das-
desigualdades-passam-pela-reforma-tributaria/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-27 20:53:43
Título: Preço do gás de cozinha passa a comprometer 9,4% do salário mínimo e 
bate recorde
Descrição: O percentual é o mais alto desde o início da série histórica, em 
2001, segundo estudo
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/preco-do-gas-de-cozinha-
passa-a-comprometer-94-do-salario-minimo-e-bate-recorde/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-27 20:20:49
Título: Silveira mostra decreto de indulto, desafia o STF e diz que pode 
concorrer em outubro
Descrição: 'Pela lei, nada me impede', disse o deputado de extrema-direita após 
um evento no Palácio do Planalto
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/silveira-mostra-decreto-de-
indulto-desafia-o-stf-e-diz-que-pode-concorrer-em-outubro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-27 18:05:21
Título: Moraes cobra manifestação da PGR sobre conclusão de que Bolsonaro não 
interferiu na PF
Descrição: A PF também afirmou não ser possível imputar crime ao ex-ministro da 
Justiça Sergio Moro pelas acusações feitas a Bolsonaro
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/moraes-cobra-manifestacao-da-
pgr-sobre-conclusao-de-que-bolsonaro-nao-interferiu-na-pf/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-27 17:33:03
Título: Laboratório identifica linhagem inédita do coronavírus em São Paulo
Descrição: A descoberta veio a partir da coleta para um exame do tipo PCR feita 
em uma criança de três anos, em fevereiro deste ano
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/laboratorio-identifica-
linhagem-inedita-do-coronavirus-em-sao-paulo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-27 16:52:26
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Título: Eduardo insiste em ataque a Miriam Leitão, vítima de tortura: ‘Não posso
sequer fazer uma piada’
Descrição: 'A Miriam Leitão se diz torturada, assim como todas as pessoas que 
estão nos presídios', disse o deputado de extrema-direita no Conselho de Ética
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/eduardo-insiste-em-violencia-
contra-miriam-leitao-vitima-de-tortura-nao-posso-sequer-fazer-uma-piada4/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-27 14:50:11
Título: Senador pede detalhes sobre ‘propostas’ das Forças Armadas para as 
eleições deste ano
Descrição: Alessandro Vieira se refere à presença dos militares na Comissão de 
Transparência das Eleições, ele cobra os detalhes das propostas e as conclusões 
do colegiado
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/senador-pede-detalhes-sobre-
propostas-das-forcas-armadas-para-as-eleicoes-deste-ano/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-27 22:07:43
Título: Moro sentiu a ação popular que pede ressarcimento dos prejuízos 
provocados pela Lava Jato
Descrição: ► De acordo com a ação popular, Sergio Moro e a Lava Jato geraram um 
déficit de  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog
do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/moro-sentiu-a-acao-popular-que-pede-
ressarcimento-dos-prejuizos-provocados-pela-lava-jato/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-27 19:17:11
Título: Requião diz que é preciso ‘mudar o governo’ para resolver a segurança 
pública do Paraná, assista o vídeo
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (PT), pré-candidato ao governo do 
Paraná, disse que é preciso &#8216,mudar o governo&#8217,  Bem-vindo à verdade, 
o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-diz-que-e-preciso-mudar-o-governo-
para-resolver-a-seguranca-publica-do-parana-assista-o-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
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: IHU Notícias
Data: 2022-04-27 03:00:00
Título: Saúde mental na infância: questão de saúde pública torna famílias 
empobrecidas mais vulneráveis. Entrevista especial com Joviana Avanci
Descrição:  
A ideia de que crianças estão alheias aos constrangimentos sociais e 
psicológicos do mundo concreto e que, por isso, estão imunes às questões da 
http://www.ihu.unisinos.br/618040-saude-mental-na-infancia-questao-de-saude-
publica-torna-familias-empobrecidas-mais-vulneraveis-entrevista-especial-com-
joviana-avanci
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-28 07:44:48
Título: Os mananciais loteados por trás de recorde em multas em SP
Descrição: Município de SP registrou alta de 49% nos autos de infração contra a 
flora em 2021, margens das represas Billings e Guarapiranga estão entre os 
principais alvos dos desmatadores.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61252850?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-27 18:03:25
Título: Brasil está entre países com mais universidades em ranking de impacto 
global, veja quais
Descrição: A lista da publicação Times Higher Education mede o comprometimento 
das universidades com a sustentabilidade em quatro áreas amplas: pesquisa, 
gestão de recursos, alcance e ensino.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-61237842?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-27 21:18:42
Título: O brasileiro premiado com o 'Oscar' da conservação ambiental
Descrição: O engenheiro florestal Pablo Hoffmann foi um dos eleitos pelo Prêmio 
Whitley como 'pioneiros em soluções para a crise de biodiversidade' por sua luta
para proteger a floresta de araucárias no sul do Brasil.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-61252610?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-27 22:33:54
Título: Por que boom de seguidores de Bolsonaro após anúncio de compra do 
Twitter intriga especialistas
Descrição: Segundo Christopher Bouzy, CEO da BotSentinel, plataforma apartidária
desenvolvida para classificar e rastrear bots e trolls, contas não são 
'orgânicas'. Twitter afirmou que oscilações parecem ter ocorrido 
'organicamente'.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61246616?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
  
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-28 00:00:00
Título: Obras da Codevasf sob Bolsonaro viram elefantes brancos no Maranhão
Descrição: As obras da Ceasa (central de distribuição de alimentos) e do 
camelódromo em Imperatriz começaram com verbas federais da estatal Codevasf no 
governo Jair Bolsonaro (PL), mas não passam até agora de dois elefantes brancos,
no segundo município mais populoso do Maranhão.Leia mais (04/28/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/obras-da-codevasf-sob-bolsonaro-viram-elefantes-brancos-no-
maranhao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-28 00:00:00
Título: Lula e Alckmin devem fazer périplo em conjunto após anúncio oficial de 
chapa
Descrição: Tão logo seja anunciada oficialmente em evento em São Paulo no dia 7 
de maio, a chapa Lula-Alckmin deverá iniciar um périplo por diversos estados. A 
ideia é, num primeiro momento, reforçar a unidade da dupla para apresentá-la ao 
público.Leia mais (04/28/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/04/lula-e-alckmin-devem-fazer-periplo-em-conjunto-apos-
anuncio-oficial-de-chapa.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-27 00:00:00
Título: Mendonça dialoga com bancada evangélica e tenta solução para indulto de 
Bolsonaro
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça manteve a
interlocução com a bancada evangélica no Congresso -e também está dialogando em 
torno de uma solução para o indulto que Jair Bolsonaro (PL) deu ao deputado 
federal Daniel Silveira (PTB-RJ).Leia mais (04/27/2022 - 23h00)
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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/mendonca-dialoga-com-bancada-evangelica-e-
tenta-solucao-para-indulto-de-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-27 00:00:00
Título: Bolsonaro acena ao agro com retomada de linhas de financiamento do BNDES
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) acenou a lideranças do agronegócio 
com a retomada de linhas de financiamento do BNDES para o setor, que estão 
suspensas desde fevereiro. A promessa foi feita em encontro com representantes 
do campo na Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), na última segunda-feira (25).Leia 
mais (04/27/2022 - 17h37)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/04/bolsonaro-acena-ao-agro-com-retomada-de-linhas-de-
financiamento-do-bndes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-27 00:00:00
Título: Bolsonaro se reúne com WhatsApp, e app confirma megagrupos só após 
eleição
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu nesta quarta-feira (27) 
com representantes do WhatsApp no Brasil.Leia mais (04/27/2022 - 11h58)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/bolsonaro-se-reune-com-whatsapp-e-ministro-confirma-
megagrupos-so-apos-eleicao.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-27 22:56:37
Título: Bolsonaro ameaça eleições de 2022 caso ocorra 'algo anormal' e defende 
'suspensão' de pleito
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) sugeriu uma \suspensão\ das eleições
de 2022 caso \algo anormal\ aconteça. A fala ocorreu em um evento denominado \
Liberdade de Expressão\, dentro do Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (27).
Url :https://br.sputniknews.com/20220427/bolsonaro-ameaca-eleicoes-de-2022-caso-
ocorra-algo-anormal-e-defende-suspensao-de-pleito-22442083.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-27 19:26:31
Título: Brasil deveria apostar em cooperação latino-americana em energias 
renováveis, diz especialista
Descrição: O Brasil está perto de garantir uma indústria de energia independente
das variações do dólar e dos insumos (cada vez mais caros) da China? Mauro 
Passos, diretor-presidente da organização Ideal, falou com a Sputnik Brasil 
sobre os avanços e retrocessos do governo brasileiro na garantia da soberania 
energética do país.
Url :https://br.sputniknews.com/20220427/brasil-deveria-apostar-em-cooperacao-
latino-americana-em-energias-renovaveis-diz-especialista-22434476.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-27 18:12:05
Título: Temer sobre conselho dado a Bolsonaro: 'Estaria pacificado se ele 
ouvisse'
Descrição: Ex-chefe do Executivo brasileiro escreveu nota pedindo a Bolsonaro 
que revogasse indulto concedido a Daniel Silveira. No entanto, Bolsonaro 
ironizou o texto divulgado por Temer em rede social.
Url :https://br.sputniknews.com/20220427/temer-sobre-conselho-dado-a-bolsonaro-
estaria-pacificado-se-ele-ouvisse-22437860.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-27 14:20:43
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Título: Membro da OTAN promete bloquear candidaturas de Suécia e Finlândia caso 
continue sendo posto de lado
Descrição: Zagreb planeja cobrar maior envolvimento da União Europeia (UE) e dos
EUA com suas demandas para não utilizar sua \bala de prata\ contra adesão dos 
países nórdicos à Aliança Atlântica, disse o presidente croata.
Url :https://br.sputniknews.com/20220427/membro-da-otan-promete-bloquear-
candidaturas-de-suecia-e-finlandia-caso-continue-sendo-posto-de-22435024.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-27 14:04:56
Título: Comitê da ONU conclui que Moro foi parcial e dá vitória para Lula
Descrição: O Comitê de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas) 
concluiu que o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) foi parcial em seu julgamento 
dos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no âmbito da
Operação Lava Jato.
Url :https://br.sputniknews.com/20220427/comite-da-onu-conclui-que-moro-foi-
parcial-e-da-vitoria-para-lula-22434654.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-27 13:31:25
Título: Petistas entram com ação para que Moro indenize o país por suas 
atividades na Lava Jato
Descrição: Para parlamentares, o ex-ministro da Justiça teve vantagens tanto 
econômicas quanto políticas ao conduzir os procedimentos criminais da Lava Jato.
Valor de indenização não foi divulgado, mas superaria os 140 bilhões.
Url :https://br.sputniknews.com/20220427/petistas-entram-com-acao-para-que-moro-
indenize-o-pais-por-suas-atividades-na-lava-jato-22434258.html
 
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-04-27 18:00:00
Título: Pastores usam a Bíblia para defender posse de armas de fogo no Brasil
Descrição: Líderes evangélicos postam conteúdo pró-armas. Na segunda (25), o 
pastor Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, atirou por acidente em aeroporto
e feriu uma pessoa
Url :https://apublica.org/2022/04/pastores-usam-a-biblia-para-defender-posse-de-
armas-de-fogo-no-brasil/
 
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-04-27 14:30:00
Título: Mais de cem mil famílias foram afetadas em uma década de conflitos no 
campo na Amazônia
Descrição: Mapa dos conflitos, ferramenta exclusiva lançada pela Agência Pública
e CPT, mapeia conflitos e dados socioambientais de todos os municípios da 
Amazônia Legal
Url :https://apublica.org/2022/04/mais-de-cem-mil-familias-foram-afetadas-em-
uma-decada-de-conflitos-no-campo-na-amazonia/
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