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Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-05-15
Título: Brasileiros precisam escolher entre pagar conta de luz ou se alimentar
Descrição: Com a alta na conta de luz e o impacto da inflação nos preços dos
alimentos, os brasileiros precisam escolher quais das duas contas pagar, já que
a desvalorização da moeda nacional coloca os consumidores cada vez mais em
situações precarizadas. Esse é o caso de Viviane da Silva Rocha, de 36 anos, mãe
de um menino de 6 e há quatro meses desempregada. A brasileira, ouvida pelo
jornal Estadão, precisou fazer uma escolha, ou pagava a conta de luz – que teve
um aumento de R$ 80 para R$ 300 – ou fazia compras no supermercado. “A minha
opção foi comer”, disse ao jornal. Na última sexta-feira (13), ela foi até um
posto de atendimento da distribuidora de energia para tentar negociar a dívida
de três contas em atraso, que juntas somam R$ 900.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/brasileiros-precisam-escolherentre-pagar-conta-de-luz-ou-se-alimentar/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-14
Título: Política de preços quer desmoralizar Petrobras, diz engenheiro: ‘Botijão
poderia custar R$ 60’
Descrição: A Petrobras poderia alterar sua política de preços sem causar
prejuízo a nenhum dos setores envolvidos e assim beneficiar o consumidor,
afirmam, em síntese, o economista Eduardo Costa Pinto e o engenheiro Fernando
Siqueira….Para Siqueira, da associação dos engenheiros na Petrobras (Aepet),
entre as estratégias para enfraquecer a companhia, a atual política de preços
(PPI) é de desmoralização. “Para jogá-la contra a opinião pública e justificar
sua privatização”, afirma. Segundo, a distribuição dos preços é “imoral”, assim
como o lucro nos últimos anos.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/05/precos-desmoralizarpetrobras-botijao-60-reais/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-15 15:32:34
Título: Relator afirma que teve recursos vetados por Ciro Nogueira, cuja mãe foi
contemplada com R$ 174 milhões do orçamento secreto para a Saúde
Descrição: Dinheiro destinado ao SUS é usado para beneficiar aliados do governo
no Congresso
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/relator-afirma-que-teve-recursosvetados-por-ciro-nogueira-cuja-mae-foi-contemplada-com-r-174-milhoes-doorcamento-secreto-para-a-saude/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-16 07:55:23
Título: Garimpeiro ilegal mostra no YouTube fugas e dribles à fiscalização em
terra yanomami
Descrição: Em meio ao crescimento da mineração ilegal no território, garimpeiro
cria canal para expor rotina de acidentes, encontros com indígenas e
perseguições policiais com tiros.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61431697?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-15 14:25:37
Título: Precisamos nos mobilizar na defesa da vida e das terras dos povos
indígenas
Descrição: O marco temporal, que tramita no Supremo Tribunal Fedral, é a maior
ameaça aos povos indígenas na atualidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/15/precisamos-nos-mobilizar-nadefesa-da-vida-e-das-terras-dos-povos-indigenas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-15 17:48:11
Título: Ato em São Paulo pede o fim da violência policial na Cracolândia
Descrição: Movimentos sociais se reuniram em protesto contra ações policiais
desproporcionais e desrespeito a direitos básicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/15/ato-em-sao-paulo-pede-o-fim-daviolencia-na-cracolandia
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-15
Título: Lula vai propor fim de escolas militarizadas e “resgate” de Paulo Freire
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT à
Presidência da República, vai propor em seu programa de governo um novo pacto
com entes federados (estados e municípios) com o objetivo de revogar leis e
medidas que foram adotadas pelo governo de Jair Bolsonaro (PL), seu principal
adversário na corrida ao Palácio do Planalto neste ano. Entre os pontos
rechaçados pelos auxiliares de Lula que trabalham na proposta estão a
implantação da gestão integrada com militares em escolas públicas; leis que
limitam os investimentos na educação – como a Emenda 95, que instituiu o teto de
gastos; intervenções do governo federal no Conselho Nacional de Educação (CNE);
permissões de terceirização de serviços da educação para organizações sociais
com caráter privatista; e o que chamam de “desmantelamento” de políticas de
inclusão de minorias.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/lula-vai-propor-fim-de-escolasmilitarizadas-e-resgate-de-paulo-freire
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-05-15
Título: Conselho Nacional LGBTI+ denuncia o bolsonarismo e defende a unidade na
luta popular
Descrição: O Encontro do Conselho Nacional Popular LGBTI+ teve início na tarde
deste domingo (15), no Auditório da APEOESP, localizado no centro de São Paulo.
A atividade reúne movimentos e organizações populares LGBTQIA+, que juntes
constroem o Conselho Nacional Popular LGBTI+ desde 2018, ano de sua fundação.
O Encontro é um espaço de unidade popular em defesa da vida, dos direitos da
população LGBTQIA+ e de denúncia ao Governo Bolsonaro. Mais de 200 pessoas
participam do evento que se estende até terça-feira (17/5), Dia Internacional de
Luta contra a LGBTQIA+fobia, com a realização do Ato Cultural “17M: Bolsonaro
Nunca Mais”.
Url : https://mst.org.br/2022/05/15/conselho-nacional-lgbti-denuncia-obolsonarismo-e-defende-a-unidade-na-luta-popular/
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-14
Título: Em editorial, Jovem Pan abandona Bolsonaro: “não há espaço para falácias
contra o processo eleitoral”
Descrição: A Jovem Pan, que nos últimos anos se tornou a casa da extrema direita
brasileira e de várias figuras do bolsonarismo, divulgou um editorial onde
indica o desembarque das teses autoritárias do presidente Bolsonaro, bem como de
seus grupos de apoiadores. Intitulado "Compromisso com a democracia", o
editorial afirma que a emissora não coaduna com teses que incentivam a violência
e ataques às instituições.
Url : https://revistaforum.com.br/midia/2022/5/14/em-editorial-jovem-panabandona-bolsonaro-no-ha-espao-para-falacias-contra-processo-eleitoral117380.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolsonaro em julgamento pelo Covid-19 e ataques à democracia brasileira
Descrição: Brasilia, 16 may (Prensa Latina) EO Tribunal Permanente dos Povos
julgará o Presidente Jair Bolsonaro por crimes contra a humanidade durante seu
tempo na Covid-19 e seus ataques às minorias e à democracia no Brasil.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=527477&SEO=bolsonaro-a-juiciopor-covid-19-y-ataques-a-democracia-brasilena

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-15 18:04:55
Título: Moradores de Buffalo homenageiam vítimas de ataque racista em
supermercado
Descrição: O atirador usava um colete à prova de balas e portava um fuzil de
assalto, entre os 10 mortos e três feridos, 11 eram negros
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/moradores-de-buffalo-homenageiamvitimas-de-ataque-racista-em-supermercado/
Fonte: Poder360
Título: Em manifesto, atirador dos EUA critica “diversidade” do Brasil
Descrição: Payton Gendron matou ao menos 10 pessoas no último sábado (14.mai).
No documento, diz que Brasil é nação \fragmentada\
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/em-manifesto-atirador-dos-euacritica-diversidade-racial-brasil/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-15 10:44:52
Título: Trump propôs assassinar Maduro, mas considerava Guaidó 'fraco', revela
ex-chefe do Pentágono
Descrição: O ex-presidente dos EUA avaliou opções para remover Nicolás Maduro do
poder na Venezuela, inclusive através de uma invasão direta do país, escreveu
ex-chefe do Pentágono em um livro.
Url :https://br.sputniknews.com/20220515/trump-propos-assassinar-maduro-masconsiderava-guaido-fraco-revela-ex-chefe-do-pentagono-22652795.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-15 18:01:38
Título: Empresários e políticos de oposição pedem aos EUA fim das sanções contra
a Venezuela
Descrição: Grupo de opositores envia carta aberta a Biden pedindo revisão da
política de sanções, setor privado também foi afetado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/15/empresarios-e-politicos-deoposicao-pedem-aos-eua-fim-das-sancoes-contra-a-venezuela
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-16
Título: Foro de São Paulo e Partido Comunista da China debatem em seminário
relações entre China e América Latina
Descrição: Com a presença de mais de 15 países e 70 participantes, realizou-se
dia 10 de maio, no modo virtual, o primeiro ciclo do seminário “Relações entre
China e América Latina na Nova Era”.O seminário foi organizado pelo Departamento
Internacional do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e teve como
objetivo aprofundar a cooperação partidária com o Fórum de São Paulo e discutir
conjuntamente novas abordagens para a cooperação entre a China e os países da
América Latina e do Caribe na nova era. A videoconferência contou com a presença
da vice-ministra do Departamento Internacional do Comitê Central do PCCh, Shen
Beili, da secretária executiva do Fórum de São Paulo, Mônica Valente, além de
líderes de mais de 15 países, líderes de mais de 30 partidos políticos de países
da América Latina e Caribe. O seminário discutiu em profundidade as relações
entre a China e a América Latina na nova era, a exploração independente de
caminhos de desenvolvimento que correspondam às suas próprias circunstâncias e
as questões de alívio e erradicação da pobreza, bem como a promoção da
prosperidade comum.
Url : https://www.brasil247.com/americalatina/foro-de-sao-paulo-e-partidocomunista-da-china-debatem-em-seminario-relacoes-entre-china-e-america-latina
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-06-15
Título: Assange é defendido no Comitê Internacional de Escritores pela Paz em
Bled, International
Descrição: É difícil exagerar o significado monumental do caso de Julian
Assange. É difícil exagerar sobre a destruição da vida de um homem por fazer seu

trabalho melhor do que quase qualquer outra pessoa e sobre a destruição das
alegações dos governos ocidentais de que defendem uma imprensa livre.
Nosso site, Consortium News , forneceu a cobertura mais abrangente do caso
Assange no idioma inglês. Estávamos dentro do tribunal de Assange em Londres e
seguimos todas as audiências mais tarde por link de vídeo para o
tribunal. Acabamos de chegar da Austrália, onde temos contatos com a família de
Assange e seus apoiadores de lá. Dentro de semanas, ele pode ser extraditado
para os EUA para enfrentar até 175 anos em uma masmorra americana pelo crime de
publicar informações precisas.
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/15/watch-assange-defended-at-peninternational/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-15 17:47:57
Título: Cúpula tucana avalia que carta de Doria é sinal de ‘quase rompimento’
com o PSDB
Descrição: O presidente tucano disse a aliados que o ex-governador de São Paulo
está entrando 'em guerra' contra toda a Executiva
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/cupula-tucana-avalia-que-carta-dedoria-e-sinal-de-quase-rompimento-com-o-psdb/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-15 17:26:09
Título: Militares da Marinha são presos sob suspeita de assassinar perito da
Polícia no Rio
Descrição: Conforme as investigações, o crime teria ocorrido após uma discussão
em um ferro-velho
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/militares-da-marinha-sao-presossob-suspeita-de-assassinar-perito-da-policia-no-rio/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-15 16:06:29
Título: Em vitória de Renan sobre Lira, Paulo Dantas é eleito governador de
Alagoas
Descrição: Dantas foi eleito por 21 votos e terá como vice José Wanderley Neto
(MDB), que exerceu o cargo na 1ª gestão do ex-governador Teotônio Vilela Filho
(PSDB)
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/em-vitoria-de-renan-sobre-lirapaulo-dantas-e-eleito-governador-de-alagoas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-15 15:00:05
Título: ‘Pergunta para o Sachsida’, diz Bolsonaro sobre chance de trocar de novo
o comando da Petrobras
Descrição: Neste domingo, o ex-capitão deu a mesma resposta ao ser questionado
sobre a possibilidade de a privatização da petroleira andar em 2022
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pergunta-para-o-sachsidabolsonaro-foge-de-pergunta-sobre-chance-de-demitir-o-presidente-da-petrobras2/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-15 13:50:55
Título: A Espiral do Silêncio da Caserna ou O Golpe do Off
Descrição: Quando o militar que defende a democracia tem de se esconder no
anonimato é porque o constrangimento imposto à sua opinião no ambiente militar é
alto
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-espiral-do-silencio-da-casernaou-o-golpe-do-off/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-15 11:31:23
Título: Morre palestino baleado durante operação de forças de Israel na
Cisjordânia
Descrição: Daoud al Zubaidi tinha 43 anos, a área de Jenin é cenário de
confrontos há várias semanas

Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/morre-palestino-baleado-duranteoperacao-de-forcas-de-israel-na-cisjordania/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-15 11:02:06
Título: A moeda sul-americana e a luta pela soberania
Descrição: Acelerar a integração regional pela moeda é, em algum grau, lutar
pela soberania contra aqueles que habitam na cúspide do sistema
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/a-moeda-sul-americana-e-a-lutapela-soberania/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-15 10:28:42
Título: Lateral do Corinthians é preso por injúria racial e liberado após
pagamento de fiança
Descrição: 'Eu sei o que ouvi', diz Edenilson, do Inter, 'não fui, não sou e e
nunca serei racista', afirma Rafael Ramos
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/lateral-do-corinthians-e-presopor-injuria-racial-e-liberado-apos-pagamento-de-fianca/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-15 08:52:01
Título: Finlândia anuncia desejo de se juntar à Otan: ‘Começa uma nova era’
Descrição: Horas antes, Vladimir Putin disse ao presidente finlandês que o
ingresso na aliança era 'um erro'
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/finlandia-anuncia-desejo-de-sejuntar-a-otan-comeca-uma-nova-era/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-15 06:00:09
Título: Em novo disco, Hyldon relembra parcerias com Tim Maia, Paulo Coelho e
Mano Brown
Descrição: Músico fundador do soul brasileiro, que completa 50 anos de carreira
solo, lança seu 17º álbum com regravações e muita história
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/em-novo-disco-hyldonrelembra-parcerias-com-tim-maia-paulo-coelho-e-mano-brown/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-16 00:11:02
Título: Trump duvida que Musk vá comprar o Twitter, saiba os bastidores
Descrição: O ex-presidente dos EUA Donald Trump expressou dúvidas de que o
proprietário da Tesla, Elon Musk, levará Notícias Verdadeiras, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/trump-duvida-que-musk-va-comprar-o-twittersaiba-os-bastidores/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-15 23:05:44
Título: Aliado de Lula é eleito governador de Alagoas
Descrição: ► A vitória de Dantas confirma o grupo político dos Calheiros no
poder do estado Lá em Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/aliado-de-lula-e-eleito-governador-dealagoas/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-15 19:52:30
Título: Professores da UFPR com Lula e Requião
Descrição: Professores, funcionários e estudantes da tradicional UFPR
(Universidade Federal do Paraná) realizam reunião nesta segunda-feira (16/05),
às Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/professores-da-ufpr-com-lula-e-requiao/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-15 01:10:32
Título: Gleisi visita acampamento sem terra enquanto Bolsonaro ataca MST
Descrição: O presidente cessante Jair Bolsonaro (PL) mancomunado com
garimpeiros, madeireiros, et caterva atacou hoje (14/05) Notícias Verdadeiras,
o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/gleisi-visita-acampamento-sem-terraenquanto-bolsonaro-ataca-mst/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-16 04:30:22
Título: Artigo: O Rio está sendo roubado
Descrição: . Editoria de ArteO festival de decisões erradas que vem sendo
tomadas nos últimos tempos na área de energia vai deixar uma herança maldita
para quem terá que pagar por elas.Seja na área de petróleo, seja na área de
energia elétrica acumulam-se erros sobre erros, todos a caminho de impactar os
consumidores e diminuir ainda mais a competitividade da nossa economia.No
petróleo, o anúncio de um lucro grande da Petrobras causa consternação total.
Choram como se dar lucro fosse ruim. Situação fácil de resolver: convoca a
Assembleia de Acionistas que o governo controla e aprova a distribuição dos
lucros. A União, maior acionista, recebe seus gordos dividendos e os emprega
para baixar o diesel dos caminhoneiros ou a gasolina dos motoqueiros. Em vez
disso preferiram jogar o almirante ao mar, sem mais pestanejar.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/artigo-rio-esta-sendo-roubado-25510517
Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-16 05:00:10
Título: O que diz o estudo da Fiocruz sobre a Covid longa?
Descrição: Nos últimos meses, a expressão Covid longa é cada vez mais frequente.
São os efeitos prolongados de quem contraiu o coronavírus. São dezenas de
sintomas, muitas vezes sem relação com aqueles observados durante a chamada fase
aguda da infecção. E podem atingir até mesmo quem não desenvolveu quadros graves
da doença. Um estudo da Fiocruz, publicado este mês, reforça essa constatação e
adiciona informações sobre os pacientes aqui no Brasil. O levantamento
acompanhou 646 pessoas que tiveram Covid por 14 meses. Metade delas, 324,
tiveram sintomas pós-infecção.
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-que-diz-estudo-da-fiocruz-sobre-covidlonga-25508998
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-15 17:14:49
Título: Como eleições aumentaram casos de infarto e AVC nos EUA: há mesmo risco
no Brasil?
Descrição: Pesquisadores americanos observam uma relação entre o estresse de
escolher um novo presidente e o crescimento de episódios de doenças
cardiovasculares agudas. Com a promessa de uma disputa eleitoral intensa em 2022
no país, veja como os brasileiros podem proteger mais o próprio coração.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-61392540?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-15 23:13:48
Título: 'Se eu não pagar, eles virão atrás do meu rim'
Descrição: Os quenianos estão indignados com algumas táticas de intimidação
usadas pelos cobradores de empréstimos.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-61460772?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-15 00:00:00
Título: Governo Bolsonaro derruba em 36,5% repasse de verbas para São Paulo
Descrição: Os valores das transferências voluntárias do governo federal para o
estado de São Paulo caíram 36,5% com Jair Bolsonaro (PL) em relação ao

antecessor, Michel Temer (MDB), mostra levantamento da Secretaria da Fazenda da
administração paulista.Leia mais (05/15/2022 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/governo-bolsonaro-derruba-em-365-repasse-de-verbaspara-sao-paulo.shtml
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-15 18:17:45
Título: É possível vencer o drama do desemprego
Descrição: Pernambuco e Bahia lideram desemprego no País no 1º trimestre de
2022. A desalentadora manchete que estampou o noticiário da semana passada
trazia a informação de que em 26 das 27 unidades da federação, o desemprego no
Brasil, sob a batuta do atual (des)governo, se mantém estável e que apenas o
Amapá registrou queda da [ ]The post É possível vencer o drama do desemprego
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/blogs-e-opiniao/colunistas/e-possivelvencer-o-drama-do-desemprego/
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-15 16:44:32
Título: Em Brasília, Bolsonaro troca “lanchaciata” por pastel na feira
Descrição: Depois das motociatas manifestações com uso de moto , os apoiadores
do presidente Jair Bolsonaro decidiram promover uma lanchaciata ato com o uso
de lanchas neste domingo (15), em Brasília. O movimento teve início de manhã na
altura da Ponte JK, e a adesão foi baixa. Ao contrário do esperado o [ ]The post
Em Brasília, Bolsonaro troca lanchaciata por pastel na feira appeared first on
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/reportagem/em-brasiliabolsonaro-troca-lanchaciata-por-pastel-na-feira/
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-15 11:27:37
Título: De café da manhã a cadastros: PT diversifica estratégia para recuperar
evangélicos
Descrição: Em 26 de abril deste ano, o ex-presidente Lula, pré-candidato do PT à
Presidência, em entrevista a youtubers, abriu de vez a porta da religião na précampanha. Ele afirmou, categoricamente, que o presidente Jair Bolsonaro (PL),
seu maior adversário até o momento, “não acreditava em Deus”. A entrada do
petista na batalha do voto evangélico [ ]The post De café da manhã a cadastros:
PT diversifica estratégia para recuperar evangélicos appeared first on Congresso
em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/de-cafe-da-manha-e-cadastrospt-diversifica-estrategias-para-recuperar-eleitorado-evangelico/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-15 14:21:18
Título: Membro da OPEP alerta: preços vão aumentar 300% se EUA aprovarem lei
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