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Brasil

Amigos, amigos…
Em sua primeira viagem aos EUA, Bolsonaro terá de mostrar que continua �el ao
slogan “Brasil acima de tudo”, sem se dobrar ao “America �rst” de Trump

O VISITANTE - Bolsonaro será recebido por Trump no Salão Oval da Casa Branca: ambição de ser aliado
estratégico (Adriano Machado/Reuters)

No domingo 17, o presidente Jair Bolsonaro embarca rumo aos Estados
Unidos para sua primeira missão diplomática. A viagem a Washington quebra
uma tradição da diplomacia brasileira, que há décadas tem a vizinha
Argentina como o primeiro destino dos presidentes recém-eleitos, mas
obedece à a�nidade que o presidente brasileiro tantas vezes demonstrou
pelo atual ocupante da Casa Branca. “O objetivo do atual governo é selar uma
aliança com os Estados Unidos, algo que não ocorria desde o governo de
Eurico Gaspar Dutra, no pós-guerra”, a�rma o diplomata e ex-ministro Rubens
Ricupero. Ao tempo de Dutra, nos primórdios da Guerra Fria, a aliança
colocava o Brasil no polo americano, contra o bloco comunista. O mundo
hoje se organiza por outras linhas, bem mais complexas. Bolsonaro e seu
chanceler são fãs de Donald Trump — o único líder capaz de salvar o
Ocidente, já disse Ernesto Araújo —, mas a agenda do presidente republicano
tem pontos que a opõem aos interesses brasileiros.

Entre as prioridades de Trump estão a contenção da ascensão da China
como potência global e a hostilidade aos países árabes. A China é o nosso
maior parceiro comercial, destino de 64 bilhões de dólares em exportações
brasileiras em 2018. Nos últimos anos os chineses foram os maiores
investidores em infraestrutura no Brasil. Já o Oriente Médio consome sozinho
um terço de toda a carne de frango exportada pelos frigorí�cos nacionais,
cinco vezes mais que toda a União Europeia. Declarações apressadas do
presidente brasileiro já prejudicaram negócios do país. No �m de 2018, o
Egito cancelou, de última hora, uma visita de autoridades brasileiras, que
encontrariam o presidente Abdel al-Sisi. A represália ocorreu logo após
Bolsonaro a�rmar que mudaria a embaixada brasileira em Israel de Tel-Aviv
para Jerusalém. A retórica anti-China de Bolsonaro — que deve visitar o país
no segundo semestre — travou o primeiro desembolso de um fundo de
investimento chinês de infraestrutura, que pode chegar a 20 bilhões de
dólares em projetos no Brasil.
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O ANFITRIÃO - Trump: impaciência com conversas mediadas por intérprete (Evan Vucci/AP)

O ponto alto dos quatro dias da visita a Washington ocorrerá na terça- feira
19, quando Bolsonaro será recebido por Trump no Salão Oval da Casa
Branca. Os dois terão uma conversa reservada, mas com intérpretes (o que
vem provocando apreensão entre os servidores de Washington: Trump
demonstra impaciência com esses diálogos mediados por tradutores). A
principal pauta do encontro será a Venezuela. Trump espera que Bolsonaro
se comprometa a fazer com que os militares brasileiros convençam os pares
venezuelanos a abandonar a claudicante ditadura de Nicolás Maduro. Em
troca, o Brasil ganharia sinal verde para arrendar aos americanos a base de
lançamento de Alcântara, no Maranhão. O país também pode alcançar o
almejado status de “aliado dos Estados Unidos fora da Otan”. Por �m,
Bolsonaro deve pedir uma declaração de apoio explícito do governo
americano para que o Brasil ingresse na Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), o que ainda está em estudo.

Durante a viagem, Bolsonaro também pode anunciar o novo embaixador do
Brasil nos Estados Unidos. Mas a decisão está sob uma queda de braço. Dois
são os nomes cotados: Nestor Forster, diplomata próximo ao onipresente ex- -
astrólogo e �lósofo Olavo de Carvalho, e Murillo de Aragão, da consultoria
Arko Advice, nome de fora do Itamaraty que conta com o apoio da ala militar
do governo. A agenda social-ideológica de Bolsonaro nos Estados Unidos
deve incluir um encontro com o estrategista de direita Steve Bannon (Olavo
de Carvalho está convidado para a ocasião). Parte do corpo diplomático
brasileiro vê esse compromisso com preocupação: quando saiu da Casa
Branca depois de sete meses como assessor, Bannon não estava nos
melhores termos com Trump. “A impressão que se tem é que Bolsonaro e
sua equipe estão lendo notícias de um ano e meio atrás, e não sabem que a
proximidade com Bannon é um ponto negativo na Casa Branca”, diz um
especialista em relações exteriores. Se Bolsonaro insistir na retórica de
palanque em terras americanas, também pode afastar os democratas, que
têm chance de retornar à Casa Branca nas eleições do ano que vem. Mesmo
que isso não aconteça, a aprovação do acordo sobre a base de Alcântara terá
de passar pelo Congresso americano, e os democratas têm maioria na
Câmara.

Os dois presidentes são parecidos, talvez demais. “Brasil acima de tudo.
Deus acima de todos” é o slogan do Bolsonaro; Trump tinha, entre seus
bordões de campanha, “America �rst” (Estados Unidos em primeiro lugar).
Essa retórica é boa para animar as redes sociais, mas será aconselhável que
Bolsonaro compreenda que os interesses do país estão acima das suas
a�nidades políticas.

Com reportagem de Eduardo Gonçalves e Edoardo Ghirotto

Publicado em VEJA de 20 de março de 2019, edição nº 2626

NOTÍCIAS SOBRE
BRASIL DIPLOMACIA ESTADOS UNIDOS GOVERNO BOLSONARO JAIR BOLSONARO TRUMP

Envie sua mensagem para a seção de cartas de VEJA 
Qual a sua opinião sobre o tema desta reportagem? Se deseja ter seu
comentário publicado na edição semanal de VEJA, escreva para
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Pela Web
Recomendado por



 Reforma da Previdência Governo Bolsonaro Revista Newsletters Palavras cruzadas Gastronomia



https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2626/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/brasil/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/diplomacia/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/estados-unidos/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/governo-bolsonaro/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/jair-bolsonaro/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/trump/
mailto:veja@abril.com.br
https://www.outbrain.com/what-is/default/pt
https://veja.abril.com.br/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/reforma-da-previdencia/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/governo-bolsonaro/
https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/
https://abr.ai/2FHBoXL
https://veja.abril.com.br/entretenimento/palavras-cruzadas/
https://veja.abril.com.br/gastronomia/


Para você

Todo mundo quer esse
dispositivo. Transforma o Wi-Fi
lento em Internet de alta
Rede Vermelha

PATROCINADO

Novo site encontra os voos
mais baratos em segundos
JETCOST

PATROCINADO

[Fotos] Cena que acabou com
"Jeannie é um gênio" para
sempre
desa�o mundial

PATROCINADO

Arqueologistas Revelam
Descoberta Que Choca a Todos
Bob's Hideout

PATROCINADO

[Fotos] O salário de William
Bonner vai te deixar de boca
aberta!
desa�o mundial

PATROCINADO

Kit 2 Relógios Inteligentes + 3
Pulseiras | Contador de Passos
| Touch Screen
squaloshop.com

PATROCINADO

Pare de usar microondas para
degelar seus alimentos!
Tábua MaxChef

PATROCINADO

O custo dos implantes
dentários pode surpreender
implantes-dentarios-infor-br.com

PATROCINADO

Ex-padre a�rma: Não estude
inglês antes de ver isto!
Acelerador do Inglês

PATROCINADO

É possível atravessar “buracos
de minhoca”. Só não seria útil

Os Livros Mais Vendidos do
Mês

A �oresta exige a lei

Trade with a broker you can rely on

LEARN MORE

FOREX AND OTHER LEVERAGED TRADING INVOLVES
SIGNIFICANT RISK OF LOSS

Pela web

(Rede Vermelha)

PATROCINADO

Sua internet está lenta?
Este novo dispositivo é
tudo que você precisa.

(Acelerador do Inglês)

PATROCINADO

Ex-padre a�rma: Não
estude inglês antes de
ver isto!

(squaloshop.com)

PATROCINADO

Relógio Inteligente |
Conectividade IOS e
Android



 Reforma da Previdência Governo Bolsonaro Revista Newsletters Palavras cruzadas Gastronomia



http://4tw2.com/path/lp.php?trvid=12331&trvx=440a2718&IM=A04C&TT=T03&utm_term=$source_id$&st=$section_name$&pid=$publisher_name$&otbxid=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://www.jetcost.com.br/?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=BR-PT_outbrain_F_C_JC_Native_HP_desktop&utm_content=Image_150_Texte_3&utm_term=$section_name$&obOrigUrl=true
https://www.desafiomundial.com/jeannie-e-um-genio-antes-depois-e-curiosidades-divertidas-sobre-o-programa/?utm_campaign=idj-d-br-n-0-0-190215-dm-ob-c2-a1&utm_term=maxresdefault.jpg&utm_source=ob&utm_medium=$section_id$-ob&utm_content=00f5d393f18904bfb5c213f18c49fac3c2&obOrigUrl=true
http://www.bobshideout.com/view/surprising-facts-about-the-early-humans-br-bho/?src=outbrain&utm_source=outbrain&utm_medium=$section_id$&utm_campaign=00754097404e52725c999be411b9a1c739&utm_key=26&utm_content=00b0af598236813bc4c4160faf6a449868&utm_term=BHO_D_BR_surprising-facts-about-the-early-humans-br-bho_ian_a_86446&obOrigUrl=true
https://www.desafiomundial.com/quanto-ganham-as-estrelas-da-globo/?utm_campaign=glo-d-br-r-0-0-190226-dm-ob-c2-a1&utm_term=7.jpg&utm_source=ob&utm_medium=$section_id$-ob&utm_content=00e68ca7acf0d0d3a8cd4f6597d36c6535&obOrigUrl=true
https://squaloshop.com/kit-2-relogios-inteligentes-m2-com-3-pulseiras.html?utm_source=outbrain&utm_medium=native&utm_campaign=2019_kit_m2&obOrigUrl=true
http://dicadeculinaria.com/native/tabua-degeladora/?utm_source=out&utm_campaign=tabua_degeladora_desktop&obOrigUrl=true
http://implantes-dentarios-infor-br.com/?domainname=0&searchbox=0&backfill=0&subid1=$ob_click_id$&subid2=BR%20|%20Dental%20|%20D&subid3=alpha&obOrigUrl=true
https://marcelodaluz.com.br/acelerador-do-ingles-2-0-ex-padre-out?obOrigUrl=true
https://super.abril.com.br/ciencia/e-possivel-atravessar-buracos-de-minhoca-so-nao-seria-util/?obOrigUrl=true
https://amzn.to/2vaLGv5?obOrigUrl=true
https://veja.abril.com.br/brasil/a-floresta-exige-a-lei/?obOrigUrl=true
javascript:window.open(window.clickTag)
https://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/relevantads.html
http://4tw2.com/path/lp.php?trvid=12331&trvx=440a2718&IM=A05E&TT=T05&utm_term=$source_id$&st=$section_name$&pid=$publisher_name$&otbxid=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://marcelodaluz.com.br/acelerador-do-ingles-2-0-ex-padre-out?obOrigUrl=true
https://squaloshop.com/relogio-inteligente-track.html?utm_source=yahoo&utm_medium=native&utm_campaign=2019_track&obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/pt
https://veja.abril.com.br/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/reforma-da-previdencia/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/governo-bolsonaro/
https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/
https://abr.ai/2FHBoXL
https://veja.abril.com.br/entretenimento/palavras-cruzadas/
https://veja.abril.com.br/gastronomia/


EDIÇÃO DA
SEMANA
2631 

Acesse o índice

Leia grátis por 30 dias no  

Política

Como óleo e cerveja

Brasil
A pantomima

Mundo
História que arde

Brasil
Duelo de abusos

Entretenimento
Remédio que mata

Para você

PATROCINADO

Os Livros Mais Vendidos
do Mês

Pelos gabinetes dos
Bolsonaro

Newsletter
Notícias da Manhã: reportagens, entrevistas,
análises e artigos de colunistas para começar o dia
bem informado

Não perca nenhuma notícia.

Política de Privacidade

Inscreva-se em nossa newsletter gratuita.

Aceito receber ocasionalmente ofertas especiais e
de outros produtos e serviços do Grupo Abril. 

E-mail

01/01/1970

Assine

Mais vistas

1 Família de grávida morta em Brumadinho
pede indenização de R$ 40 milhões

2 #SanatórioGeral: Amante rebaixada 

3 Globo exclui Palmeiras de chamada do
Brasileirão; clube confia em acordo

4 Confederação Israelita do Brasil
processará Ciro Gomes por
antissemitismo

5 'Essa coisa de esquerda e direita ameaça a
democracia', diz deputada

6 O bumbum, a depressão e os milhões

Lula e Dirceu comandavam esquema que

CADASTRAR



 Reforma da Previdência Governo Bolsonaro Revista Newsletters Palavras cruzadas Gastronomia



https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-veja?origem=sr_ve_botaocapa&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_botaocapa_brasil_desktop
https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2631/
https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2631/
https://www.goread.com.br/?utm_source=sites-parceiros&utm_medium=editorial&utm_campaign=se_ve_botaocapa
https://veja.abril.com.br/brasil/amigos-amigos/
https://veja.abril.com.br/brasil/amigos-amigos/
https://veja.abril.com.br/politica/como-oleo-e-cerveja/
https://veja.abril.com.br/brasil/a-pantomima/
https://veja.abril.com.br/mundo/historia-que-arde/
https://veja.abril.com.br/brasil/duelo-de-abusos/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/remedio-que-mata/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvK0hPMajkndEziW4VW1-b9Jlki9N1fpAmqpero5RMiBDTyRipjHuoZ0jJ25cKWSoWRGIcgpYlsbW7YYtKTn7r5gg5Xm72Reu0U5ZJ8oMcE3oT2rRuIY2dT-FxpPX24TWtY8ncK2rzQg1fXxB6GhPlG55GOqn_1n0ybkjdiKajMUDACubZOppWNUvFn4R4bq7yvYLTBG72LRGoCs5KxEKv7nrFv6wyZwX4BZRgDILpf2oP6CzrUuQ&sig=Cg0ArKJSzOXIFcSkCWpz&adurl=https://www.assine.abril.com.br/portal/paginasEstaticas!showPromocao.action%3FcodPromocao%3Dassineabril%26origem%3Dsr_generico_calhau_square_abr19_relampago_diadasmaes%26utm_source%3Dsites%26utm_medium%3Dsr%26utm_campaign%3Dsr_generico_calhau_square_abr19_relampago_diadasmaes
https://amzn.to/2vaLGv5?obOrigUrl=true
https://veja.abril.com.br/brasil/pelos-gabinetes-dos-bolsonaro/?obOrigUrl=true
https://veja.abril.com.br/politica-de-privacidade/
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-veja?origem=sr_ve_botaocapa&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_botaocapa_brasil_desktop
https://veja.abril.com.br/brasil/familia-de-gravida-morta-em-brumadinho-pede-indenizacao-de-r-40-milhoes/
https://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/sanatoriogeral-amante-rebaixada/
https://veja.abril.com.br/placar/globo-exclui-palmeiras-de-chamada-do-brasileirao-clube-confia-em-acordo/
https://veja.abril.com.br/politica/confederacao-israelita-do-brasil-processara-ciro-gomes-por-antissemitismo/
https://veja.abril.com.br/tveja/em-pauta/essa-coisa-de-esquerda-e-direita-ameaca-a-democracia-diz-deputada/
https://veja.abril.com.br/blog/veja-gente/o-bumbum-a-depressao-e-os-milhoes/
https://veja.abril.com.br/blog/felipe-moura-brasil/lula-e-dirceu-comandavam-esquema-que-resultou-no-assassinato-de-celso-daniel-segundo-ex-petista/
https://veja.abril.com.br/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/reforma-da-previdencia/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/governo-bolsonaro/
https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/
https://abr.ai/2FHBoXL
https://veja.abril.com.br/entretenimento/palavras-cruzadas/
https://veja.abril.com.br/gastronomia/


AssineAbril.com

Abril.com • AbrilSAC • Clube do Assinante • Grupo Abril • Leia também no 

Veja
Assine com 68% de Desconto Por 12x R$ 49,90

Assine

Exame
Assine por R$ 19,90 Nos 3 primeiros meses

Assine

Superinteressante
Assine por R$ 9,90 Nos 3 primeiros meses

Assine

Claudia
Assine por R$ 9,90 Nos 3 primeiros meses

Assine

Você S/A
Assine por R$ 9,90 Nos 3 primeiros meses

Assine

Quatro Rodas
Assine por R$ 9,90 Nos 3 primeiros meses

Assine

Powered by WordPress.com VIP

   

 SIGA
    

 Copyright © Abril Mídia S A. Todos os direitos reservados. Política de Privacidade

Capricho

CASACOR

Claudia

EXAME.com

Guia do Estudante

MdeMulher

Mundo Estranho

Placar

Quatro Rodas

Saúde

Superinteressante

VEJA São Paulo

Viagem e Turismo

VIP

Newsletters Últimas Notícias Termos e condições

Como desativar o AdBlock
   

7 resultou no assassinato de Celso Daniel,
segundo ex-petista

8 Bilionário dono da ASOS perde três filhos
nos atentados do Sri Lanka

9 Lula usou o São Francisco para inventar a
obra que vira ruína sem ter existido 

10 Teste de força 



 Reforma da Previdência Governo Bolsonaro Revista Newsletters Palavras cruzadas Gastronomia



https://www.assine.abril.com.br/portal/paginasEstaticas!showPromocao.action?codPromocao=assineabril&origem=sr_ve_barrasites&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_barrasites_brasil_desktop
http://www.abril.com.br/
http://www.sac.abril.com.br/
https://www.clubedoassinante.abril.com.br/
http://www.grupoabril.com.br/
https://www.goread.com.br/?utm_campaign=se_veja_botaocapa&utm_medium=editorial&utm_source=sites-parceiros
https://www.assine.abril.com.br/portal/carrinho!adicionarProdutoRedirect.action?form.item%5B0%5D.codCampanha=FIFX&form.item%5B0%5D.codProjeto=3624&form.item%5B0%5D.qtdEdicoesVigencia=52&origem=sr_ve_ba_veja&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_veja
https://www.assine.abril.com.br/portal/carrinho!adicionarProdutoRedirect.action?form.item%5B0%5D.codCampanha=FIFX&form.item%5B0%5D.codProjeto=3624&form.item%5B0%5D.qtdEdicoesVigencia=52&origem=sr_ve_ba_veja&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_veja
https://www.assine.abril.com.br/portal/carrinho!adicionarProdutoRedirect.action?form.item%5B0%5D.codCampanha=FJE9&form.item%5B0%5D.codProjeto=3468&form.item%5B0%5D.qtdEdicoesVigencia=39&origem=sr_ve_ba_exame&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_exame
https://www.assine.abril.com.br/portal/carrinho!adicionarProdutoRedirect.action?form.item%5B0%5D.codCampanha=FJE9&form.item%5B0%5D.codProjeto=3468&form.item%5B0%5D.qtdEdicoesVigencia=39&origem=sr_ve_ba_exame&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_exame
https://www.assine.abril.com.br/portal/carrinho!adicionarProdutoRedirect.action?form.item%5B0%5D.codCampanha=FJE9&form.item%5B0%5D.codProjeto=3492&form.item%5B0%5D.qtdEdicoesVigencia=21&origem=sr_ve_ba_super&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_super
https://www.assine.abril.com.br/portal/carrinho!adicionarProdutoRedirect.action?form.item%5B0%5D.codCampanha=FJE9&form.item%5B0%5D.codProjeto=3492&form.item%5B0%5D.qtdEdicoesVigencia=21&origem=sr_ve_ba_super&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_super
https://www.assine.abril.com.br/portal/carrinho!adicionarProdutoRedirect.action?form.item%5B0%5D.codCampanha=FJE9&form.item%5B0%5D.codProjeto=3474&form.item%5B0%5D.qtdEdicoesVigencia=18&origem=sr_ve_ba_claudia&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_claudia
https://www.assine.abril.com.br/portal/carrinho!adicionarProdutoRedirect.action?form.item%5B0%5D.codCampanha=FJE9&form.item%5B0%5D.codProjeto=3474&form.item%5B0%5D.qtdEdicoesVigencia=18&origem=sr_ve_ba_claudia&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_claudia
https://www.assine.abril.com.br/portal/carrinho!adicionarProdutoRedirect.action?form.item%5B0%5D.codCampanha=FJE9&form.item%5B0%5D.codProjeto=3464&form.item%5B0%5D.qtdEdicoesVigencia=12&origem=sr_ve_ba_Vocesa&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_Vocesa
https://www.assine.abril.com.br/portal/carrinho!adicionarProdutoRedirect.action?form.item%5B0%5D.codCampanha=FJE9&form.item%5B0%5D.codProjeto=3464&form.item%5B0%5D.qtdEdicoesVigencia=12&origem=sr_ve_ba_Vocesa&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_Vocesa
https://www.assine.abril.com.br/portal/carrinho!adicionarProdutoRedirect.action?form.item%5B0%5D.codCampanha=FJE9&form.item%5B0%5D.codProjeto=3488&form.item%5B0%5D.qtdEdicoesVigencia=21&origem=sr_ve_ba_quatrorodas&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_quatrorodas
https://www.assine.abril.com.br/portal/carrinho!adicionarProdutoRedirect.action?form.item%5B0%5D.codCampanha=FJE9&form.item%5B0%5D.codProjeto=3488&form.item%5B0%5D.qtdEdicoesVigencia=21&origem=sr_ve_ba_quatrorodas&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_quatrorodas
https://vip.wordpress.com/?utm_source=vip_powered_wpcom&utm_medium=web&utm_campaign=VIP%20Footer%20Credit&utm_term=veja.abril.com.br
https://veja.abril.com.br/politica-de-privacidade
http://www.abril.com.br/
https://capricho.abril.com.br/
https://casacor.abril.com.br/
https://claudia.abril.com.br/
https://exame.abril.com.br/
https://guiadoestudante.abril.com.br/
https://mdemulher.abril.com.br/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/
https://veja.abril.com.br/placar/
https://quatrorodas.abril.com.br/
https://saude.abril.com.br/
https://super.abril.com.br/
https://vejasp.abril.com.br/
https://viagemeturismo.abril.com.br/
https://vip.abril.com.br/
https://abr.ai/2FHBoXL
https://veja.abril.com.br/ultimas-noticias/
https://veja.abril.com.br/termos-de-uso/
https://veja.abril.com.br/como-desativar-adblock/
http://facebook.com/veja
http://www.twitter.com/veja
https://www.youtube.com/user/vejapontocom
https://www.instagram.com/vejanoinsta/
https://veja.abril.com.br/blog/felipe-moura-brasil/lula-e-dirceu-comandavam-esquema-que-resultou-no-assassinato-de-celso-daniel-segundo-ex-petista/
https://veja.abril.com.br/mundo/bilionario-dono-da-asos-perde-tres-filhos-nos-atentados-do-sri-lanka/
https://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/lula-usou-o-sao-francisco-para-inventar-a-obra-que-vira-ruina-sem-ter-existido/
https://veja.abril.com.br/blog/noblat/teste-de-forca/
https://veja.abril.com.br/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/reforma-da-previdencia/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/governo-bolsonaro/
https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/
https://abr.ai/2FHBoXL
https://veja.abril.com.br/entretenimento/palavras-cruzadas/
https://veja.abril.com.br/gastronomia/

