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Fonte: Revista Forum
Data: 2022-04-28
Título: Mulher negra resgatada de trabalho escravo teme segurar mão de repórter
branca
Descrição: Reportagem da afiliada da Globo em Salvador emociona internautas;
Madalena Silva passou 54 dos 62 anos de vida sendo escravizada por uma família.
Uma reportagem exibida nesta quarta-feira (27) no telejornal Bahia Meio Dia, na
emissora afiliada da Rede Globo em Salvador, viralizou nas redes sociais. Em
entrevista à repórter Adrian Oliveira, Madalena Silva, mulher negra resgatada
de trabalho análogo à escravidão, chorou e admitiu que tinha medo de segurar a
mão da jornalista por ela ser branca. “Fico com receio de pegar na sua mão
branca”, afirmou Madalena. A repórter questionou: “Mas por quê? Tem medo de
quê?”. “Porque ver a sua mão branca… eu pego e boto a minha em cima da sua e
acho feio isso”, respondeu a mulher, vítima da violência.
Url : https://revistaforum.com.br/direitos/2022/4/28/video-mulher-negraresgatada-de-trabalho-escravo-teme-segurar-mo-de-reporter-branca-114635.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-28 00:00:00
Título: A ONU explica os desmandos da Lava Jato para o mundo
Descrição: O Comitê de Direitos Humanos da ONU não poderia ter sido mais
eloquente sobre as violações aos direitos de Luiz Inácio Lula da Silva
praticados pelo Estado brasileiro por intermédio da Lava Jato, muito
especialmente pelo então juiz Sergio Moro.Leia mais (04/28/2022 - 19h59)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/reinaldoazevedo/2022/04/a-onu-explica-os-desmandos-da-lava-jatopara-o-mundo.shtml
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-04-28
Título: Está tudo caro e a culpa é de Bolsonaro. Veja por quê e confira as 30 maiores
altas
Descrição: Preço da cenoura subiu quase 200%. O do tomate passou a marca dos
100%. A culpa é de Bolsonaro, diz o povo nas ruas e nas redes em uma crítica ao
desgoverno. E o povo tem razão. Saiba por quê. A lista dos 10, 30 ou 50 itens
básicos, imprescindíveis para uma família viver com dignidade, ocupa cada vez
mais espaços nos jornais e redes sociais desde que a inflação começou a disparar
e virou o assunto que mais preocupa os brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro
(PL), que trabalha menos de cinco horas por dia, usa o pouco tempo de labuta
para confrontar o Poder Judiciário, xingar ministros do Superior Tribunal de
Justiça (STF), colocar sob suspeita as urnas eletrônicas e, mais recentemente,
conceder a graça, perdão por um crime contra à democracia cometido por seu
aliado, o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/esta-tudo-caro-e-a-culpa-e-de-bolsonaroveja-por-que-e-confira-as-30-maiores-alt-30ab
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-29 05:46:20
Título: Festejos do Dia do Trabalho serão um marco contra o governo Bolsonaro
Descrição: Diante das duras condições de vida dos brasileiros, o presidente
tenta, porém, desviar o foco dos problemas reais
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/festejos-do-dia-do-trabalho-seraoum-marco-contra-o-governo-bolsonaro/
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-28
Título: Decisão da ONU sobre perseguição a Lula dá esperança de vitória aos que
lutam contra o lawfare, diz presidente argentino

Descrição: Alberto Fernández enfatizou que renova seu carinho e "solidariedade
incondicional" a Lula e manifesta a esperança de que surgirá "um novo tempo na
América Latina". O presidente da Argentina, Alberto Fernández, escreveu no
Twitter uma mensagem calorosa comemorando a decisão do Comitê de Direitos
Humanos da ONU, que condena a perseguição contra o ex-presidente Lula.
Url : https://www.brasil247.com/americalatina/decisao-da-onu-sobre-perseguicaoa-lula-da-esperanca-de-vitoria-aos-que-lutam-contra-o-lawfare-diz-presidenteargentino
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-04-28
Título: Jornal Nacional mostra que ONU concluiu que Lula foi perseguido por Moro
Descrição: Nesta quinta-feira (28), o Jornal Nacional noticiou que o Comitê da
ONU concluiu que a Lava Jato, liderada por Sergio Moro, violou garantias,
direitos políticos e privacidade de Lula. A reportagem durou cerca de cinco
minutos. “O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU)
concluiu que o ex-presidente Lula não teve garantia a um julgamento imparcial
pelo ex-juiz Sergio Moro. E que os direitos políticos foram violados pela
Operação Lava Jato”, explicou no início o jornalista William Bonner.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/jornal-nacional-lula-onu/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-04-28
Título: Negacionismo de Bolsonaro provoca queda de vacinação infantil no Brasil
Descrição: Declínio da busca pela proteção das crianças pelos pais tem relação
direta com a pandemia da covid-19, período de sucessivas campanhas de
desinformação pelas redes sociais
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/04/vacinacaoinfantil-esta-em-queda-no-brasil-nao-estao-imunizadas-contra-a-polio/
Fonte: Viomundo
Data: 2022-04-28
Título: Conselho Nacional de Saúde recomenda a Queiroga revogar decreto que determina o
fim da pandemia; íntegra
Descrição: O Plenário do Conselho Nacional de Saúde (CNS), em sua Trecentésima
Vigésima Nona Reunião Ordinária, realizada nos dias 27 e 28 de abril de 2022, no
Plenário Ana Terra (Plenarinho), da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre/RS, no
uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080,
de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela
Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; pelo Decreto nº 5.839, de 11
de julho de 2006; cumprindo as disposições da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, da legislação brasileira correlata; e
Considerando que o SUS é o sistema público de saúde escolhido pela sociedade
brasileira em sua Constituição Federal de 1988, como um sistema de todos e
todas, e que a participação da comunidade é uma de suas diretrizes;
Url : https://www.viomundo.com.br/blogdasaude/conselho-nacional-de-sauderecomenda-a-queiroga-revogacao-do-decreto-que-determina-o-fim-da-pandemiaintegra.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-28 19:27:11
Título: STF anula licença ambiental automática e Bolsonaro tem nova derrota na \
pauta verde\
Descrição: Plenário derrubou por unanimidade trecho de lei que beneficiava
madeireiras, garimpeiros e fabricantes de agrotóxicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/stf-anula-licenca-ambientalautomatica-e-bolsonaro-tem-nova-derrota-na-pauta-verde
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-28 20:00:09
Título: TRF-3 condena União a indenizar advogado de Lula por grampo autorizado
por Moro

Descrição: A Corte entendeu que a interceptação 'mostrou-se desprovida de amparo
legal, havendo sido realizada e renovada sem a devida apreciação e fundamentação
judicial'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/trf-3-condena-uniao-a-indenizaradvogado-de-lula-por-grampo-autorizado-por-moro/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-28 16:15:04
Título: Bayer e Syngenta gastaram R$ 10,5 milhões para lobby de agrotóxicos no
Brasil, diz relatório
Descrição: Estudo publicado nesta quinta-feira inclui a alemã BASF entre as
empresas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/bayer-e-syngenta-gastaram-r-105-milhoes-para-lobby-de-agrotoxicos-no-brasil-diz-relatorio
Fonte: Jacobin
Data: 2022-04-28
Título: A ofensiva espoliadora contra a Amazônia e seus povos
Descrição: O atual cenário revela de forma mais nítida as transformações
recentes do Brasil em um laboratório liberal autoritário. Mas o processo de
pilhagem dos recursos naturais também está ampliando as lutas e a radicalidade
dos povos amazônicos.
Url : https://jacobin.com.br/2022/04/a-ofensiva-espoliadora-contra-a-amazonia-eseus-povos/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-28 14:15:11
Título: Mineradora do Canadá é acusada de coagir indígenas para explorar
potássio na Amazônia
Descrição: O Ministério Público Federal (MPF) investiga a empresa canadense
Potássio do Brasil por pressionar indígenas a vender terras na Amazônia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220428/mineradora-do-canada-e-acusada-decoagir-indigenas-para-explorar-potassio-na-amazonia-22451526.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-28 13:25:22
Título: Justiça mantém suspensão de licenciamento da maior mina de ouro a céu
aberto do Brasil
Descrição: MPF aponta que gigante da mineração não consultou povos afetados, que
já foram impactados por Belo Monte
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/justica-mantem-suspensao-delicenciamento-da-maior-mina-de-ouro-a-ceu-aberto-do-brasil
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-29 08:28:02
Título: Brumadinho: os próximos passos do processo contra a Vale nos EUA
Descrição: Órgão regulador do mercado de capitais americano apresentou denúncia
contra a mineradora em uma corte federal em Nova York
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61266813?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: MST – Brasil
Data: 2022-04-28
Título: Primeiro curso de Questão Ambiental do MST marca retomada de aulas
presenciais na ENFF
Descrição: Nesta segunda (25), em meio à uma mística repleta de emoção e
celebração dos reencontros, que a Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF)
recebeu a primeira turma de Questão Ambiental, dando retorno às atividades
presenciais no local. O curso de Questão Ambiental está organizado em uma etapa,
no período de 25 de abril a 3 de maio, com uma turma estimada em 50
participantes de todos os estados, representando setores, coletivos nacionais do
MST e priorizando a participação da Juventude Sem Terra. Ganhando cada vez mais
centralidade dentro dos debates do conjunto da organização, foi vista a
importância de formar uma nova cultura socioambiental a partir de estratégias

das lutas populares para enfrentar os interesses e investidas do capital sobre a
natureza.
Url : https://mst.org.br/2022/04/28/primeiro-curso-de-questao-ambiental-do-mstmarca-retomada-de-aulas-presenciais-na-enff/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-29 06:00:42
Título: A postura antirrepublicana dos militares revela uma derrocada profunda
Descrição: Ao vestirem a farda e empunharem armamentos, os oficiais sentem-se
ungidos, superiores aos demais cidadãos
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-postura-antirrepublicana-dosmilitares-revela-uma-derrocada-profunda/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-29 05:53:59
Título: Para Bolsonaro e os seus, liberdade é cometer crimes sem punição
Descrição: A única chance de encerrarmos esse ciclo de negatividade no Brasil é
eleger Luiz Inácio Lula da Silva no próximo mês de outubro
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/para-bolsonaro-e-os-seus-liberdadee-cometer-crimes-sem-punicao/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-28 15:03:22
Título: Lula celebra apoio da Rede e ironiza ameaças golpistas de Bolsonaro: \
golpe será no fascismo\
Descrição: \Vamos tirar da Presidência da República um cidadão que jamais
deveria ter chegado lá\, declarou ex-presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/lula-celebra-apoio-da-rede-eironiza-ameacas-golpistas-de-bolsonaro-golpe-sera-no-fascismo
Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-04-28
Título: Após Bolsonaro questionar apuração, Lira repete Pacheco e defende
sistema eleitoral
Descrição: O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta quinta-feira
(28) que o sistema eleitoral brasileiro é “uma referência” e que "pensar
diferente coloca em dúvida a legitimidade de todos os eleitos pelas urnas".
Lira postou a declaração nas redes sociais um dia após o presidente Jair
Bolsonaro ter afirmado que as Forças Armadas sugeriram ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) uma apuração paralela de votos por militares (veja mais abaixo).
“O processo eleitoral brasileiro é uma referência. Pensar diferente é colocar em
dúvida a legitimidade de todos nós, eleitos, em todas as esferas. Vamos seguir —
sem tensionamentos — para as eleições livres e transparentes”, afirmou Lira em
suas redes sociais. A fala de Bolsonaro também provocou a reação do presidente
do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco. Ele escreveu em uma rede social
que não tem "cabimento" duvidar da legitimidade do processo eleitoral no país,
que a Justiça Eleitoral é eficiente e as urnas eletrônicas confiáveis.
"Não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições no Brasil. O
Congresso Nacional é o guardião da democracia!", afirmou o senador.
Pacheco disse ainda que a Justiça Eleitoral é eficiente e que as urnas
eletrônicas são confiáveis.
Url : https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/04/28/sistema-eleitoralbrasileiro-e-referencia-diz-lira-apos-bolsonaro-lancar-duvida-sobreapuracao.ghtml
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-28 22:32:01
Título: ‘Nunca foi tão necessário ganhar uma eleição para restabelecer a
esperança’, diz Lula ao lado de Alckmin
Descrição: O petista participou do Congresso do PSB, em Brasília, e defendeu a
unidade para derrotar Jair Bolsonaro em outubro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/nunca-foi-tao-necessario-ganharuma-eleicao-para-restabelecer-a-esperanca-diz-lula-ao-lado-de-alckmin/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Apoio a Lula não será apenas eleitoral, declara presidente do PSB
Descrição: Em meio ao encontro nacional do PSB, nesta quinta-feira (28), em
Brasília, a aliança da legenda com o PT nas eleições entrou na pauta do discurso
do presidente da legenda socialista, Carlos Siqueira. Segundo o líder
partidário, o apoio entre os dois partidos não deverá ser apenas eleitoral, mas
também na formação do programa de [ ]The post Apoio a Lula não será apenas
eleitoral, declara presidente do PSB appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/apoio-a-lula-nao-sera-apenaseleitoral-declara-presidente-do-psb/
Fonte: Congresso em Foco
Título: “Vamos ter que fazer em quatro anos o que deveríamos fazer em 40”, diz
Lula a Alckmin
Descrição: Durante o encontro nacional do PSB, em Brasília, nesta quinta-feira
(28), o ex-presidente Lula (PT) reafirmou sua aliança com Geraldo Alckmin, que
concorre pelo partido como vice em sua chapa. Em seu discurso, Lula afirmou que
o governo deixaria os dois ocupados demais para dar espaço a divergências. Vamos
ter que fazer em quatro anos [ ]The post Vamos ter que fazer em quatro anos o
que deveríamos fazer em 40, diz Lula a Alckmin appeared first on Congresso em
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/vamos-ter-que-fazer-em-quatroanos-o-que-deveriamos-fazer-em-40-diz-lula-a-alckmin/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-28 21:38:41
Título: Obra de Bolsonaro e Tarcísio, de R$ 690 milhões, desabou no RS após 20
dias da inauguração
Descrição: Desabou nesta quinta-feira (28/04) um trecho da BR-116, no KM 526, em
Pelotas, no Rio Grande do Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/obra-de-bolsonaro-e-tarcisio-de-r-690milhoes-desabou-no-rs-apos-20-dias-da-inauguracao/
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-29
Título: Perfil psicológico do ex-juiz suspeito Moro revelou autoritarismo e sede
de poder
Descrição: Trabalho foi encomendado pelos advogados Cristiano Zanin Martins e
Valeska Teixeira Martins no processo que correu no Comitê de Direitos Humanos da
ONU. O ex-juiz suspeito Sergio Moro, declarado parcial pela suprema corte
brasileira e pelo Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, por ter
perseguido o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abrindo espaço para a
ascensão de um regime neofascista no Brasil, tem perfil autoritário e sede de
poder, segundo informa a coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de S.
Paulo.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/perfil-psicologico-do-ex-juiz-suspeitomoro-revelou-autoritarismo-e-sede-de-poder
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-28 18:00:55
Título: Número de desaparecidos entre janeiro e março no RJ já supera 2021
inteiro, Baixada lidera
Descrição: Governo federal criou em 2019 a Política Nacional de Busca de
Desaparecidos, que ainda está em \fase de implementação\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/numero-de-desaparecidos-entrejaneiro-e-marco-no-rj-ja-supera-2021-inteiro-baixada-lidera
Fonte: Congresso em Foco
Título: Sete de cada dez novos seguidores de bolsonaristas são robôs, mostra
levantamento
Descrição: Desde a última segunda-feira (25), perfis de aliados e familiares do
presidente Jair Bolsonaro (PL) têm visto suas contas no Twitter inchar,
subitamente, com dezenas de milhares de novos seguidores. O crescimento coincide

com o anúncio da compra da rede social pelo bilionário Elon Musk. A pedido do
Congresso em Foco, a plataforma Bot Sentinel [ ]The post Sete de cada dez novos
seguidores de bolsonaristas são robôs, mostra levantamento appeared first on
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/sete-de-cada-dez-novosseguidores-de-bolsonaristas-sao-robos-mostra-levantamento/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-28 17:07:27
Título: Cármen Lúcia cobra punição a garimpeiros que estupraram e mataram
indígena Yanomami
Descrição: Declaração foi dada durante julgamento de ação que flexibiliza regras
ambientais para garimpo e madeireiras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/carmen-lucia-cobra-punicao-agarimpeiros-que-estupraram-e-mataram-indigena-yanomami
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-28 16:43:09
Título: Desertificação persiste na Caatinga com a perda de 40% de superfície de
água em três décadas
Descrição: De acordo com levantamentos do Mapbiomas, a cobertura remanescente de
vegetação nativa caiu 10% entre 1985 e 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/desertificacao-persiste-nacaatinga-com-a-perda-de-40-de-superficie-de-agua-em-tres-decadas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-28 16:10:52
Título: PE: PL reduz zona rural de Garanhuns e agricultores podem ter perdas em
previdência e terras
Descrição: Sindicatos, movimentos e academia estão mobilizados para barrar
projeto de lei que altera ilegalmente o Plano Diretor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/pe-pl-reduz-zona-rural-degaranhuns-e-agricultores-podem-ter-perdas-em-previdencia-e-terras
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-28 15:05:23
Título: Festival Estadual de Arte e Cultura do MST em BH defende comida na mesa
e agroecologia
Descrição: Além das apresentações artísticas, cerca 60 toneladas de alimentos e
produtos sem veneno irão compor a feira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/festival-estadual-de-arte-ecultura-do-mst-em-bh-defende-comida-na-mesa-e-agroecologia
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-04-28
Título: Entrevista: Stedile fala sobre significado para o MST da Exposição
Terra, há 25 anos
Descrição: A exposição foi lançada em 17 de abril de 1997, em todos os estados
do Brasil e contou com fotos de Sebastião Salgado, textos de José Saramago e
músicas de Chico Buarque. ….Na época do lançamento, Salgado disse que via o
livro como “uma pequena contribuição na expansão do conhecimento do que é o
MST”. Você acha que a obra conseguiu expandir essa ideia sobre o que é o MST?
Qual o retorno do Movimento por parte da população em geral?
O livro, as fotos distribuídas na forma de cartazes, os eventos realizados em
todo pais e em diversas capitais do mundo, contribuíram enormemente para difusão
da luta do MST e também lhe deu uma certa proteção de apoio da opinião publica.
Em nível nacional a opinião pública brasileira e em especial a grande imprensa
se deu conta de que o MST era um movimento justo e necessário para combater o
atraso das forças produtivas no campo, gerar emprego e futuro para milhões de
brasileiros olvidados (esquecidos). No contexto internacional, eles permitiram
que o MST passasse a ser conhecido em todo mundo. Seremos sempre gratos ao
Sebastião Salgado, ao Chico Buarque e ao José Saramago pela solidariedade que
até hoje nos emociona.

Url : https://mst.org.br/2022/04/28/entrevista-joao-pedro-stedile-fala-sobre-osignificado-para-o-mst-da-exposicao-terra-ha-25-anos/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-04-28 10:10:34
Título: Como a Uber se blinda para impedir que a justiça reconheça vínculo
trabalhista de motoristas
Descrição: Análise do comportamento de juízes fez a plataforma criar sistema que
impede jurisprudência desfavorável.The post Como a Uber se blinda para impedir
que a justiça reconheça vínculo trabalhista de motoristas appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/04/28/como-a-uber-se-blinda-para-impedir-quea-justica-reconheca-vinculo-trabalhista-de-motoristas/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-28 14:02:12
Título: De Marighellas a Marielles: FSMJD debate o custo democrático da falta de
justiça de transição
Descrição: Debate que integra o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia
(FSMJD) aconteceu nesta quarta-feira (27)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/de-marighellas-a-mariellesfsmjd-debate-o-custo-democratico-da-falta-de-justica-de-transicao
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-29
Título: Economia dos EUA encolhe no primeiro trimestre
Descrição: O produto interno bruto (PIB) dos Estados Unidos contraiu 1,4% em uma
base anual de janeiro a março (a porcentagem projetada de 12 meses se as
condições no momento da medição se mantiverem). Os analistas esperavam um
crescimento de 1,1 por cento. Em comparação com o trimestre anterior, o declínio
é de 0,4%, de acordo com os dados preliminares divulgados na quinta-feira pelo
Departamento de Comércio.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1586022/econom%C3%ADa-deeeuu-se-contrae-en-el-primer-trimestre
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-28 04:38:13
Título: Embaixada russa: especialistas nos EUA analisam dados sobre laboratórios
biológicos na Ucrânia
Descrição: A embaixada da Rússia nos EUA acredita que a comunidade americana de
especialistas está analisando de perto os fatos estabelecidos relativamente aos
laboratórios biológicos na Ucrânia, conforme o comunicado divulgado na quintafeira (28) no Telegram.
Url :https://br.sputniknews.com/20220428/embaixada-russa-especialistas-nos-euaanalisam-dados-sobre-laboratorios-biologicos-na-ucrania-22444189.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-28 13:08:38
Título: Fim de gás russo na Europa gera “estrangulamento mútuo” e pode
beneficiar EUA
Descrição: Moscou interrompe fornecimento de gás natural para Polônia e
Bulgária, Bloco europeu fala em “chantagem”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/fim-de-gas-russo-na-europa-geraestrangulamento-mutuo-e-pode-beneficiar-eua
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-28 01:09:34
Título: Rússia doou quase 16 toneladas de ajuda humanitária à Ucrânia desde
março, diz Ministério da Defesa
Descrição: Desde o dia 2 de março, a Rússia entregou quase 16 mil toneladas de
cargas humanitárias para a Ucrânia, além de ter evacuado mais de 1 milhão de
pessoas do país, entre elas 183 mil crianças.
Url :https://br.sputniknews.com/20220428/russia-doou-quase-16-toneladas-deajuda-humanitaria-a-ucrania-diz-ministro-da-defesa-22443306.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-28 16:27:36
Título: Ex-presidente Álvaro Uribe será julgado por suborno e fraude processual
na Colômbia
Descrição: Caso envolve denúncia de envolvimento com grupos paramilitares e se
arrasta desde 2014
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/ex-presidente-alvaro-uribe-serajulgado-por-suborno-e-fraude-processual-na-colombia
Fonte: Poder360
Título: Bolsonaro se banhou no rio Pinheiros em vez do Jordão, diz Lula
Descrição: Petista ironiza presidente e volta a dizer que o adversário não
acredita em Deus
Url :https://www.poder360.com.br/eleicoes/bolsonaro-se-banhou-no-rio-pinheirosem-vez-do-jordao-diz-lula/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-28 12:49:41
Título: Escolas não conseguem comprar alimentos suficientes para merenda na rede
estadual do RJ
Descrição: Mais estudantes estão se alimentando nas escolas, porém verba
repassada pelo governo após reajuste não é suficiente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/escolas-nao-conseguem-compraralimentos-suficientes-para-merenda-na-rede-estadual-do-rj
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-28 12:20:58
Título: Na abertura do Fórum Justiça e Democracia, Dilma convoca movimentos a se
organizar e lutar
Descrição: Também participaram da abertura vítimas da violência do Estado e da \
perversidade parcial\ do sistema de justiça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/na-abertura-do-forum-justica-edemocracia-dilma-convoca-movimentos-a-se-organizar-e-lutar
Fonte: Poder360
Título: “Moro emporcalhou a toga”, diz Renan sobre decisão da ONU
Descrição: Senador comentou a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que
considerou Moro parcial no julgamento de Lula
Url :https://www.poder360.com.br/congresso/moro-emporcalhou-a-toga-diz-renansobre-decisao-da-onu/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-28 07:54:23
Título: Reforma trabalhista vira tema de debate eleitoral após reduzir salários
e empregos
Descrição: Cinco anos após mudanças, flexibilização e terceirização, promessa de
6 milhões de novas vagas não foi cumprida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/28/reforma-trabalhista-vira-temade-debate-eleitoral-apos-reduzir-salarios-e-empregos
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-28 21:42:21
Título: Alckmin defende chapa com Lula: ‘Temos o dever de estar unidos, de lutar
e de vencer’
Descrição: No Congresso do PSB, o ex-tucano também declarou que 'se há um bom
juiz é o povo', porque 'o povo erra menos que as elites e tem um sentido de
justiça'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/alckmin-defende-chapa-com-lulatemos-o-dever-de-estar-unidos-de-lutar-e-de-vencer/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-28 18:28:23
Título: Vídeo: Bolsonaro sofre queda após discurso em evento com vereadores

Descrição: A cena foi exibida em telejornal de TV Brasil
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/video-bolsonaro-sofre-quedaapos-discurso-em-evento-com-vereadores/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-28 18:24:12
Título: Trecho de obra inaugurada há 20 dias por Bolsonaro desmorona no Rio
Grande do Sul
Descrição: Estrutura de concreto cedeu na BR-116, na altura do km 526 da rodovia
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/trecho-de-obra-inaugurada-ha-20dias-por-bolsonaro-desmorona-no-rio-grande-do-sul/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-28 18:16:08
Título: Comissão vinculada ao governo Bolsonaro nega indenização a Dilma por
perseguição na ditadura
Descrição: A defesa sustentou que ela teve de deixar o curso de Economia na UFMG
e foi pressionada a se demitir da Fundação de Economia e Estatística do RS
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/comissao-vinculada-aogoverno-bolsonaro-nega-indenizacao-a-dilma-por-perseguicao-na-ditadura/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-28 16:20:54
Título: Cármen Lúcia cobra investigação sobre caso de estupro e morte de menina
ianomâmi
Descrição: Aos 12 anos, indígena foi vítima de ataque por garimpeiros, segundo
denúncia de liderança, o presidente do STF disse que o caso terá 'solução
exemplar'
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/carmen-lucia-cobra-investigacaosobre-caso-de-estupro-e-morte-de-menina-ianomami/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-28 12:16:30
Título: Lula: 50% da inflação é culpa direta de Bolsonaro
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quintafeira (28/04) que ao menos metade da inflação é Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-50-da-inflacao-e-culpa-direta-debolsonaro/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-04-29 09:00:39
Título: Teresina está sem ônibus. Sua cidade pode ser a próxima.
Descrição: A pandemia expôs o esgotamento do modelo do transporte por ônibus no
Brasil que penaliza os mais pobres.The post Teresina está sem ônibus. Sua cidade
pode ser a próxima. appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/04/29/teresina-onibus-crise-transportepublico/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-04-28 13:42:48
Título: O barulho incessante desta subestação de energia está adoecendo
moradores de Atibaia
Descrição: Moradores de um bairro rural de Atibaia, interior de São Paulo, ouvem
um ruído constante que surgiu depois da construção de uma subestação de energia
nas vizinhanças de suas casas. The post O barulho incessante desta subestação de
energia está adoecendo moradores de Atibaia appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/04/28/barulho-subestacao-energia-adoecendoatibaia/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-29 05:05:35
Título: Martín Fernandez: só punição esportiva vai inibir racismo

Descrição: O racista argentino Leonardo Ponzo, 42 anos, torcedor do Boca
Juniors, acrescentou uma espessa camada de escárnio ao já suficientemente
envenenado ambiente do futebol sul-americano. Nesta semana, durante um jogo
entre seu clube do coração e o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo,
ele foi filmado fazendo os gestos típicos de quem imita um macaco. Confrontado
por torcedores do Corinthians, acabou preso e levado até uma delegacia.Algumas
horas depois, mediante o pagamento de R$ 3 mil de fiança, o racista foi solto e
pôde voltar para casa.
Url :https://oglobo.globo.com/esportes/martin-fernandez-so-punicao-esportivavai-inibir-racismo-25494517
Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-29 04:30:52
Título: Ai de ti, Copacabana: uma pessoa é alvo de ladrões por hora no bairro,
que vive explosão de furtos
Descrição: RIO - Se você decidir, ao terminar de ler esta reportagem, fazer uma
caminhada de ida e volta, a passos acelerados, pela orla de Copacabana,
provavelmente vai levar cerca de uma hora para terminar o trajeto. O mesmo
período de tempo, porém, ilustra uma estatística que em nada condiz com o belo
visual de um dos mais famosos cartões postais do país. A cada 53 minutos, em
média, uma pessoa tem um pertence tomado por criminosos no bairro, seja vítima
de roubo ou furto, como mostram os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP)
para março último.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/ai-de-ti-copacabana-uma-pessoa-alvo-deladroes-por-hora-no-bairro-que-vive-explosao-de-furtos-25494358
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-29 08:08:36
Título: Acadêmicos enviam alerta a governo Biden sobre risco de 'versão mais
extrema de ataque ao Capitólio' no Brasil
Descrição: A pouco mais de 5 meses do pleito, acadêmicos e organizações da
sociedade civil nos EUA e no Brasil tentam chamar atenção da comunidade
internacional sobre disputa política brasileira.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61267152?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-28 00:00:00
Título: PT aciona Procuradoria Eleitoral por propaganda antecipada de motociata
bolsonarista em maio
Descrição: O diretório paulista do PT, presidido pelo ex-ministro do Trabalho
Luiz Marinho, acionou a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo para
denunciar possível campanha eleitoral antecipada em motociata de apoiadores de
Jair Bolsonaro (PL) marcada para 22 de maio, com trajeto entre Franca (SP) e
Cássia (MG).Leia mais (04/28/2022 - 23h05)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/04/pt-aciona-procuradoria-eleitoral-por-propagandaantecipada-em-motociata-bolsonarista-de-maio.shtml
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Data: 2022-04-28 00:00:00
Título: Delcídio terá que pagar R$ 10 mil a Lula por delação sem provas
Descrição: O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que o exsenador Delcídio do Amaral indenize o ex-presidente Lula (PT) em R$ 10 mil por
danos morais. Sem provas, o ex-parlamentar acusou o petista de obstruir
investigações da Lava Jato em sua delação premiada.Leia mais (04/28/2022 16h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/04/delcidio-tera-que-pagar-r-10-mil-a-lula-pordelacao-sem-provas.shtml
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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-nomaranhao.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-04-28 21:49:00
Título: Congresso aprova transferência a estados e municípios de R$ 7,7 bilhões
de leilões da Petrobras
Descrição: Projeto abre crédito especial e seguirá para sanção
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/870052-congresso-aprova-transferencia-aestados-e-municipios-de-r-77-bilhoes-de-leiloes-da-petrobras/
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Data: 2022-04-28 20:47:00
Título: Congresso aprova R$ 2,6 bilhões para despesas com pessoal e Plano Safra
Descrição: Proposta seguirá para sanção presidencial
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/870021-congresso-aprova-r-26-bilhoespara-despesas-com-pessoal-e-plano-safra/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-04-28 10:34:25
Título: Venda de fábrica de fertilizantes da Petrobras para grupo russo é
cancelada
Descrição: De acordo com a Petrobras, o plano de negócios proposto pelo
comprador impossibilitou determinadas aprovações governamentais.
Url :https://br.sputniknews.com/20220428/venda-de-fabrica-de-fertilizantes-dapetrobras-para-grupo-russo-e-cancelada-22448527.html

