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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-01
Título: ‘Unidade’ foi a palavra mais repetida no 1° de Maio em São Paulo
Descrição: Discursos das centrais e da oposição mostraram consenso de que só a
unidade permitirá que o país seja reconstruído a partir das eleições de outubro.
Organização estima público em 100 mil pessoas
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/05/unidade-1-de-maio-saopaulo/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Psol oficializa apoio à candidatura de Lula
Descrição: O diretório nacional do Psol oficializou neste sábado o apoio do
partido à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. O Psol formará uma federação
com a Rede, que esta semana também fechou apoio à candidatura de Lula. O
candidato do PT já tem assim em torno da sua candidatura o apoio fechado dos
seguintes [ ]The post Psol oficializa apoio à candidatura de Lula appeared first
on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/reportagem/psol-oficializaapoio-a-lula/
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-04-30
Título: “Lula veio para ficar”, diz irmão de Zico, que está lançando livro
Descrição: O irmão de Zico, Nando Antunes Coimbra, disse recentemente que “Lula
veio para ficar”. Ele, que está lançado o livro “Conte Comigo — Flamengo e
Democracia”, da editora Ludopédio, relembra os processos de resistência política
vividos durante o período da ditadura militar e faz críticas ao atual presidente
Jair Bolsonaro (PL). “Eu joguei bola com o Lula e com o Chico Buarque antes da
pandemia, em São Paulo. O Haddad estava também, ele é bom de bola. Ouça o que eu
digo, depois de tudo o que aconteceu, o Lula veio para ficar”. Com uma
trajetória de militância na esquerda, Nando é o primeiro jogador anistiado na
história do futebol brasileiro. A obra tem autoria de Helcio Herbert Neto e traz
relatos de grandes nomes rubro-negros, como de Luyara Franco, filha de Marielle
Franco, e da cantora Elza Soares, que faleceu recentemente. Revelado pelo
extindo Santos do Espírito Santos, jogou no Ceará e depois no Belenenses, de
Portugal. No dia 30 de agosto de 1970, ele, a prima Cecília e seu marido foram
levados ao DOI-CODI. Nando foi torturado e ficou detido por 48 horas, ouvindo os
gritos dos estudantes ali presentes — entre eles, Cecília, que era do MR-8
(Movimento Revolucionário 8 de Outubro). Em 1988, Fernando Antunes Coimbra
conseguiu ser reintegrado ao serviço público como professor.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/lula-veio-para-ficardiz-irmao-de-zico-que-esta-lancando-livro/
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-02
Título: Inflação de Bolsonaro faz com que maioria não tenha dinheiro para
comprar presente do Dia das Mães
Descrição: A maioria (75%) dos 6 mil consumidores ouvidos em um levantamento
feito pelo Instituto Reclame Aqui, afirmou que não planeja adquirir presente de
Dia das Mães neste ano. Entre eles, 42% das pessoas não pretendem comprar porque
a inflação apertou, informa o jornal Valor Econômico. O Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial do Brasil,
acelerou em abril e subiu 1,73%, a maior variação mensal desde fevereiro de 2003
(2,19%) e a maior alta para abril desde 1995 (1,95%).
Url : https://www.brasil247.com/brasil/inflacao-de-bolsonaro-faz-com-quemaioria-nao-tenha-dinheiro-para-comprar-presente-do-dia-das-maes
Fonte: Poder360

Título: Pacheco critica manifestações com pautas antidemocráticas
Descrição: Para o presidente do Senado, pedidos de intervenção militar e
fechamento do STF são \anomalias graves\
Url :https://www.poder360.com.br/congresso/pacheco-critica-manifestacoes-compautas-antidemocraticas/
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-01
Título: Viúva de Adriano da Nóbrega vive com escolta de seis policiais civis
pagos pelo Estado
Descrição: Escolta de policiais da elite, que ganham R$ 10 mil por mês, foi
determinada após Julia Lotufo negociar delação. Citação a pessoa com foro travou
os depoimentos e gerou crise nas investigações.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/1/viuva-de-adriano-da-nobregavive-com-escolta-de-seis-policiais-civis-pagos-pelo-estado-114732.html
Fonte: UOL
Data: 2022-05-01
Título: PMs invadem, ocupam e roubam casa de moradores do Rio.
Descrição: A moradora de uma casa no bairro do Jacarezinho, zona norte do Rio de
Janeiro, acionou a Defensoria Pública para denunciar que policiais militares que
fazem parte do programa Cidade Integrada invadiram e depredaram a casa dela ao
longo de três meses, fazendo até mesmo furtos no local. "A gente tem indícios
fortes de que esse imóvel era usado como base deles, para descanso e para
alimentação", afirmou em conversa com o Fantástico a defensora pública Maria
Julia Miranda.
Url : https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2022/05/01/pmsinvadem-ocupam-e-roubam-casa-de-moradores-do-rio.htm
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-01
Título: Grupo de Puebla: Decisão da ONU sobre Lula confirma "mácula nas eleições
de 2018" no Brasil
Descrição: O Grupo de Puebla, formado por líderes progressistas de todo o
mundo, divulgou nota neste sábado (30) em que celebra a decisão do Comitê de
Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a violação dos
direitos de Lula e diz que o processo de lawfare da Lava Jato contra o expresidente, que liderava as intenções de votos em 2018, deixa "mácula" nas
eleições presidenciais daquele ano. "Apesar de fazer justiça histórica, a
decisão não é capaz de reparar os danos pessoais e familiares do ex-presidente
Lula, que ficou preso injustamente por 580 dias. Além disso, deixa uma mácula
nas eleições presidenciais brasileiras de 2018, quando Lula, que liderava todas
as pesquisas e em todos os cenários, foi alijado da disputa por uma condenação
judicial repleta de vícios e ilegalidades, conforme acaba de reconhecer a ONU e
já havia feito a Suprema Corte do Brasil", diz o texto.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/1/grupo-de-puebla-deciso-daonu-sobre-lula-confirma-macula-nas-eleies-de-2018-no-brasil-114731.html
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-01
Título: Lula: Voltaremos a ser um país civilizado e ter o povo mais feliz do mundo
Descrição: Em defesa da Política de Valorização do Salário Mínimo, pela volta
do poder de compra do trabalhador e da trabalhadora, pelo combate à inflação,
pela volta do diálogo com os sindicalistas, pela apuração de quem mandou matar a
vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e que o amor vença o ódio, o expresidente Lula discursou diante de milhares de pessoas, neste 1º de Maio, Dia
Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora, na Praça Charles Miller, no
Pacaembu, em São Paulo. Ao começar a falar, Lula teve a dignidade e a humildade
de sempre, de pedir desculpas aos policiais por ter dito que o atual presidente,
Jair Bolsonaro (PL), não gostava de gente, só de policiais, ao reconhecer que
errou ao dizer isso ao invés de falar em milícias. “Bolsonaro só gosta de
milícias e eu peço desculpas aos policiais, que muitas vezes cometem erros, mas
salvam muita gente do povo trabalhador e eles são trabalhadores como os demais
desse país”.

Url : https://www.cut.org.br/noticias/lula-voltaremos-a-ser-um-pais-civilizadoe-ter-o-povo-mais-feliz-do-mundo-87fe
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: O líder cubano feliz com o apoio maciço à Revolução
Descrição: La Habana, 1 may (Prensa Latina) O general do Exército Raúl Castro
disse hoje que estava muito feliz em ver o apoio de milhões de cubanos para a
Revolução durante as marchas massivas do Dia Internacional do Trabalhador.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=524444&SEO=lider-de-cubafeliz-por-respaldo-multitudinario-a-la-revolucion
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-01 11:52:15
Título: Paraíba: Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia denuncia
riscos dos parques eólicos
Descrição: Manifestação acontece nesta segunda (2), no município de Solânea, com
participação de pernambucanas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/01/paraiba-marcha-pela-vida-dasmulheres-e-pela-agroecologia-denuncia-riscos-dos-parques-eolicos
Fonte: Poder360
Título: São Paulo sedia feira dedicada ao uso medicinal da cannabis
Descrição: Até o momento, a Anvisa autorizou a comercialização de 14 produtos à
base da planta no Brasil
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/sao-paulo-sedia-feira-dedicada-ao-usomedicinal-da-cannabis/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-01 14:43:44
Título: 1º de maio: Petrolina (PE) tem ato político em defesa do trabalhador em
feira da cidade
Descrição: Concentração reuniu militantes, parlamentares, sindicalistas e
artistas para dialogar com feirantes e consumidores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/01/1-de-maio-petrolina-pe-tem-atopolitico-em-defesa-do-trabalhador-em-feira-da-cidade
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-01 12:43:08
Título: Em ato do 1º de Maio, trabalhadores denunciam inflação e emprego
precário: 'administrando caos'
Descrição: Participantes relatam mudança em consumo imposta por crise econômica
no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/01/em-ato-do-1-de-maiotrabalhadores-denunciam-inflacao-e-emprego-precario-administrando-caos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-01 11:26:48
Título: Direitos reconhecidos na Constituição estão sendo destruídos pelo
governo federal
Descrição: Após atacar orçamento, empregos e Previdência, novo alvo é a
estabilidade dos servidores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/01/direitos-reconhecidos-naconstituicao-estao-sendo-destruidos-pelo-governo-federal
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-01 16:01:37
Título: Bolsonaro vai deslegitimar a eleição e tentar o golpe, diz Ciro
Descrição: Em evento que homenageou o ex-governador Leonel Brizola, o précandidato à presidência ainda criticou Lula e o PT: 'Só falam com convertidos'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-vai-deslegitimar-aeleicao-e-tentar-o-golpe-diz-ciro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-01 15:17:05

Título: Guerra é “regressão macabra da humanidade”, diz papa
Descrição: Em crítica à Rússia, Francisco afirma que \sofre e chora\ pensando na
dor dos ucranianos e pede corredores humanitários seguros em Mariupol
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/guerra-e-regressao-macabra-dahumanidade-diz-papa/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-01 06:00:20
Título: Vídeos mostram a empatia de Emicida com o público na volta aos palcos
Descrição: Artista colocou no YouTube breves filmes de bastidores do
Lollapalooza e Circo Voador, expondo a sua reconexão no pós-pandemia
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/videos-mostram-aempatia-de-emicida-com-o-publico-na-volta-aos-palcos/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-01 12:14:17
Título: Bolsonaro “homenageia” trabalhadores com reajuste de 19% no preço do gás
natural a partir deste 1º de maio
Descrição: ► GNV é usado sobretudo por taxistas e motoristas de aplicativo que
optaram por trocar gasolina e Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-homenageia-trabalhadores-comreajuste-de-19-no-preco-do-gas-natural-a-partir-deste-1o-de-maio/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-01 00:00:26
Título: Lula diz que Bolsonaro é “fariseu” e “não é evangélico”, assista ao
vídeo
Descrição: O ex-presidente Lula desceu o sarrafo no presidente Bolsonaro, na
noite deste sábado (30/04), dizendo que o Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-diz-que-bolsonaro-e-fariseu-e-nao-eevangelico-assista-ao-video/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-05-02 03:00:03
Título: Nossa prioridade na Ucrânia deve ser salvar vidas, não punir a Rússia.
Entrevista com Noam Chomsky
Descrição: Quase dois meses de guerra na Ucrânia, e a paz não está à vista. De
fato, o nível de destruição se intensificou e ambos os lados parecem ter pouca
esperança de um acordo pacífico em breve. Além disso, a situação internaciona
[...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/618178-nossa-prioridade-na-ucrania-deve-sersalvar-vidas-nao-punir-a-russia-entrevista-com-noam-chomsky
Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-02 04:47:07
Título: Após um ano no posto, chefe do Itamaraty sofre desgaste com
interferências em sua área
Descrição: A invasão da Ucrânia pela Rússia, iniciada em 24 de fevereiro,
encerrou o que poderia ser chamado de período de graça do ministro das Relações
Exteriores, Carlos França, que chegou ao posto em março de 2021. Desde então,
questionamentos internos ao chanceler têm se intensificado, provocando o que
fontes do governo consideram um “tiroteio” do qual, até agora, França saiu
ileso.Conflito:No Senado, chanceler diz que Brasil tem condições de mediar fim
da guerra entre Rússia e UcrâniaSemana passada, o presidente Jair Bolsonaro, com
quem o chanceler mantém uma excelente relação, ratificou França no cargo, na
tentativa de pôr panos quentes em rumores sobre a possibilidade de uma troca de
comando no Itamaraty, em plena campanha eleitoral.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/apos-um-ano-no-posto-chefe-do-itamaratysofre-desgaste-com-interferencias-em-sua-area-25497300
Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-02 04:30:39

Título: Ministros de tribunal militar foram monitorados pelo SNI na ditadura,
revela pesquisa
Descrição: RIO — Com o aniquilamento das organizações de esquerda armada, em
1974, agentes do regime militar passaram a enxergar ameaças entre os próprios
pares. Um dos alvos, como revela a tese de doutorado da cientista política Erika
Kubik, da Universidade Federal Fluminense (UFF), foi o colegiado de ministros do
Superior Tribunal Militar (STM), classificado pelos espiões do Serviço Nacional
de Informações (SNI) como benevolente demais com os réus envolvidos em ações
armadas no período.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/ministros-de-tribunal-militar-forammonitorados-pelo-sni-na-ditadura-revela-pesquisa-25497233
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-02 08:00:35
Título: Questionar independência do Judiciário faz parte de cartilha
autoritária, diz especialista
Descrição: Nos últimos anos, Brasil experimenta uma série de conflitos entre o
presidente Jair Bolsonaro e o Poder Judiciário, personificado na figura dos
ministros do Supremo Tribunal Federal.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61281401?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-01 00:00:00
Título: Violência política no Brasil está matando a democracia, diz relator da
ONU
Descrição: A crescente violência política -intensificada após o assassinato
ainda não solucionado da vereadora Marielle Franco-, a proliferação de
desinformação, o silenciamento da sociedade civil organizada, o processo de
criminalização de movimentos sociais e o ataque a jornalistas e às populações
tradicionais estão restringindo o espaço cívico no Brasil.Leia mais (05/01/2022
- 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/violencia-politica-no-brasil-esta-matando-a-democracia-dizrelator-da-onu.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-01 00:00:00
Título: Exército logo se chamará Exércentrão se continuar bolsonarista
Descrição: Daniel Silveira é o novo vice-presidente da comissão de Segurança da
Câmara. Ganhou o cargo como recompensa porque ameaçou de morte os ministros do
STF, foi condenado à cadeia e perdoado pelo presidente da República.Leia mais
(05/01/2022 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2022/05/exercito-logo-se-chamara-exercentraose-continuar-bolsonarista.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-01 00:00:00
Título: MST promete 5.000 comitês de apoio a candidatura de Lula
Descrição: O MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) promete criar 5.000
comitês populares em defesa da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em
cidades de até 50 mil habitantes.Leia mais (05/01/2022 - 21h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/mst-promete-5000-comites-de-apoio-a-candidatura-delula.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-01 00:00:00
Título: Pacheco critica atos bolsonaristas, e ministros do STF comemoram baixa
adesão

Descrição: Ainda que desaconselhada pelo seu entorno, a participação do
presidente Jair Bolsonaro (PL) neste domingo (1) em atos que tiveram o Supremo
Tribunal Federal (STF) como alvo, por um lado, foi minimizada tanto por aliados
quanto por ministros da corte.Leia mais (05/01/2022 - 19h41)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/aliados-comemoram-bolsonaro-timido-e-ministros-do-stf-baixaadesao.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-02 05:48:11
Título: Turquia reitera que OTAN não intervirá no conflito da Ucrânia, mas
responderá a qualquer agressão
Descrição: O Ministério das Relações Exteriores da Turquia repetiu a posição da
OTAN de que não entrará diretamente no conflito na Ucrânia, apesar de deixar um
aviso indireto à Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220502/turquia-reitera-que-otan-nao-intervirano-conflito-da-ucrania-mas-respondera-a-qualquer-agressao-22486754.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-01 19:34:29
Título: 'Eles não vão admitir': 10 países da UE compram silenciosamente gás com
rublos, diz Hungria
Descrição: Líderes europeus não vão admitir que estão concordando com o acordo
da Rússia, disse o funcionário do governo húngaro, Gergely Gulyas.
Url :https://br.sputniknews.com/20220501/eles-nao-vao-admitir-10-paises-da-uecompram-silenciosamente-gas-com-rublos-diz-hungria-22483503.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-01 19:02:15
Título: 'Bolsonaro governa para milicianos, alguns responsáveis pela morte de
Marielle', diz Lula
Descrição: Lula (PT) discursou em um ato unificado das centrais sindicais, que
marcou o Dia do Trabalhador, neste domingo (1º), na praça Charles Miller, em São
Paulo.
Url :https://br.sputniknews.com/20220501/bolsonaro-governa-para-milicianosalguns-responsaveis-pela-morte-de-marielle-diz-lula-22483049.html
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-04-30
Título: O toque de recolher no aniversário do massacre de Odessa que provocou a
rebelião
Descrição: Por Joe Lauria. As autoridades da cidade portuária ucraniana de
Odessa instituíram um recolher obrigatório de 24 horas entre 1 e 3 de maio para
evitar protestos em comemoração do incêndio de 2 de maio de 2014 de 48 pessoas
que rejeitaram o golpe apoiado pelos EUA em Kiev no início daquele ano. A
cidade, que está "(sob o controle das tropas ucranianas) anunciou a introdução
de um 'toque de recolher' na cidade a partir das 22h00 do dia 1º de maio até as
17h00 do dia 3 de maio. Eles não estão autorizados a sair de suas casas", disse
o grupo Repressão da Esquerda e Dissidentes na Ucrânia em um posto de Telegrama.
Obviamente, esta decisão das autoridades se deve ao fato de que 2 de maio é uma
data muito importante para os habitantes de Odessa. Naquele dia, há oito anos,
hooligans e grupos de extrema-direita incendiaram deliberadamente um prédio do
sindicato onde se abrigavam os manifestantes anti-cupa. A polícia não interveio.
As imagens de vídeo mostram pelo menos um policial e outros disparando suas
armas contra o prédio.
Url : https://consortiumnews.com/2022/04/30/curfew-for-anniversary-of-odessamassacre-that-sparked-rebellion/
Fonte: Izvestia - Rússia
Data: 2022-05-02
Título: Erdogan anuncia conversações com Putin
Descrição: Em 2 de maio, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan informou aos
jornalistas seus planos de manter conversas telefônicas com seu homólogo russo

Vladimir Putin. "Esta semana pretendo negociar com Putin", disse ele à Gazeta.Ru
. O líder turco também expressou a esperança de que seriam tomadas medidas em
Ancara ou Istambul que ajudariam a resolver a situação na Ucrânia. Ao mesmo
tempo, a data específica da próxima conversa entre os líderes não é
especificada.
Url : https://iz.ru/1329171/2022-05-02/erdogan-anonsiroval-peregovory-s-putinym

