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Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-02
Título: Tragédia econômica de Bolsonaro: Boletos acumulados, famílias endividadas e fome
Descrição: Em abril, 28,6% das famílias brasileiras, 12,67 milhões de lares, 
deixaram de pagar contas como  tarifas de água, luz, gás, o IPTU, e outras. 
Desse total, 10,9% dizem que não têm dinheiro, nem expectativa de pagar as 
contas atrasadas, ou seja, vão ficar inadimplentes e com risco de ter os nomes 
incluídos nos cadastros do SPC e da Serasa. Essa situação de inadimplência pode 
ainda se alastrar muito mais, já que a pesquisa Nacional de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do 
Comércio, Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostra que no total, 77,7% das 
famílias no país estão endividadas, umas vão conseguir pagar as contas, outras 
não. Esse percentual é 11% a mais do que no governo Dilma, em 2015. A menor taxa
de endividamento das famílias foi no governo Lula em 2010 (54%). Se levarmos em 
consideração que desde abril do ano passado, a taxa de inadimplentes cresceu 
10,2%, é possível vislumbrar que a condução da economia pelo banqueiro e atual 
ministro Paulo Guedes e pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) vai de mal a pior.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/tragedia-economica-de-bolsonaro-boletos-
acumulados-familias-endividadas-e-fome-09c9 

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-05-02
Título: Endividamento das famílias bate recorde em abril
Descrição: Há 77,7% de brasileiros endividados. Inadimplência alcançou o nível 
mais alto desde 2010, quando a pesquisa começou a ser feita: 28,6% das famílias 
têm dívidas atrasadas.
Url : https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/05/02/endividamento-das-
familias-bate-recorde-em-abril.ghtml 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-02
Título: Sem política pública, preço do óleo de soja dispara no Brasil
Descrição: Maior produtor e exportador mundial de soja, país registrou aumento 
de 30% no óleo de cozinha. “Quando o mercado atua livremente, é isso o que 
acontece”, critica economista do Dieese
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/05/sem-politica-publica-
preco-do-oleo-de-soja-dispara-no-brasil/ 

Fonte: Congresso em Foco
Título: Brasil fica fora da lista de convidados para reunião do G7
Descrição: Mais uma vez, o Brasil ficou fora da lista de convidados para a 
reunião do G7, a cúpula que reúne as principais nações do mundo desenvolvido, 
formada por Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Canadá, Itália, Japão
e a União Europeia. A cada reunião, o país anfitrião costuma chamar convidados 
para a reunião. E novamente [ ]The post Brasil fica fora da lista de convidados 
para reunião do G7 appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/mundo-cat/brasil-fica-fora-da-
lista-de-convidados-para-reuniao-do-g7/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Mulheres jornalistas estão sob ameaça no Brasil
Descrição: Alvos cada vez mais constantes de ataques misóginos, repórteres 
mulheres enfrentam dificuldades de exercer plenamente a profissão no país. 
Agressões pioraram durante o governo Bolsonaro.
Url :https://www.dw.com/pt-br/mulheres-jornalistas-estão-sob-ameaça-no-brasil/a-
61663836?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-05-02 17:00:00
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Título: Empresa vende créditos de carbono sobre terras públicas na Ilha do 
Marajó
Descrição: Projeto é realizado em fazendas sobrepostas a reservas extrativistas 
federais, matrículas dos imóveis estão canceladas há anos e comunidades não 
recebem recursos da venda
Url :https://apublica.org/2022/05/empresa-vende-creditos-de-carbono-sobre-
terras-publicas-na-ilha-do-marajo/

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-03
Título: Jornalistas lançam no Brasil manifesto contra a extradição de Julian 
Assange
Descrição:O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa foi escolhido por várias 
organizações brasileiras de jornalistas, professores de jornalismo, estudantes 
de jornalismo e pesquisadores em jornalismo e também a Assembleia Internacional 
dos Povos, para divulgar, no Brasil e no mundo, um manifesto questionando as 
autoridades e o Judiciário britânico por manterem Assange preso, assim como pela
decisão de autorizar sua extradição para os EUA, agora dependendo exclusivamente
da assinatura da Secretária de Estado para os Assuntos Internos do Reino Unido, 
Priti Patel.
Url : https://www.brasil247.com/midia/jornalistas-lancam-no-brasil-manifesto-
contra-a-extradicao-de-julian-assange 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-02
Título: Alexandre de Moraes prorroga por 60 dias inquérito contra Daniel 
Silveira
Descrição: Investigações abertas em junho de 2021 se referem a supostas 
irregularidades no uso da tornozeleira eletrônica por parte do deputado 
bolsonarista
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/2/alexandre-de-moraes-
prorroga-por-60-dias-inquerito-contra-daniel-silveira-115795.html 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-03 06:17:00
Título: Cármen Lúcia vota para derrubar 300 portarias de Damares que anularam 
anistia a cabos da Aeronáutica
Descrição: A ministra considerou que a expedição das mais das portarias, de 
forma generalizada e sem a devida individualização, contraria a segurança 
jurídica, o contraditório e a ampla defesa
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/carmen-lucia-vota-para-derrubar-
300-portarias-de-damares-que-anularam-anistia-a-cabos-da-aeronautica/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-02 18:07:34
Título: Envolver militares em contagem de votos é ‘politicagem mais baixa 
possível’, diz Santos Cruz
Descrição: O ex-ministro de Bolsonaro criticou a sugestão do presidente de que 
haja uma 'contagem paralela' feita por militares
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/envolver-militares-em-contagem-de-
votos-e-politicagem-mais-baixa-possivelc-diz-santos-cruz/

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2022-05-02
Título: GOG: o hip hop é de esquerda
Descrição: No programa 20 MINUTOS ENTREVISTA desta segunda-feira (02/05), o 
jornalista Breno Altman entrevistou o rapper Genival Oliveira Gonçalves, o GOG, 
sobre o gênero e a cultura no Brasil, já que ele é também um formulador de 
políticas culturais. Sendo um dos pioneiros do hip hop no Brasil, o artista 
explicou que o hip hop surgiu “no enfrentamento ao caos urbano”, veio de 
estratégias de ocupações e resistência em espaços inclusive mentais da diáspora 
africana. O que faz com que esteja “sempre em conflito porque o sistema imposto 
jamais vai concordar com as minhas letras”. “Nenhuma música fez um trabalho tão 
profundo quanto o hip hop no sentido de se colocar, expor e denunciar, mas não 
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como um denuncismo. É em primeira pessoa, no meu caso, escrevo em primeira 
pessoa, são minhas vivências. Não é no sentido do ego, mas da vivência e 
consciência negra”, contou.
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/74292/gog-o-hip-hop-e-de-esquerda

Fonte: Jacobin
Data: 2022-05-02
Título: Como a obra de Paulo Freire se vincula à tradição do socialismo 
democrático
Descrição: O filósofo e educador socialista Paulo Freire faleceu neste dia em 
1997. A singularidade de seu pensamento foi colocar a educação da periferia do 
capitalismo no contexto da luta de classes entre opressor e oprimido e apontar a
prática da liberdade e a radicalização da democracia como os caminhos para 
superar esse impasse histórico.
Url : https://jacobin.com.br/2022/05/como-a-obra-de-paulo-freire-se-vincula-a-
tradicao-do-socialismo-democratico/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-02 15:44:00
Título: “Estamos mais vivos que nunca”: depois de jornada nacional, MST prepara 
novas ações em maio
Descrição: Para coordenadores, as cerca de 60 ações do “abril vermelho” marcam o
retorno da reforma agrária popular
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/02/estamos-mais-vivos-que-nunca-
depois-de-jornada-nacional-mst-prepara-novas-acoes-em-maio

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-02 00:00:00
Título: Ibama é o órgão mais atacado por governo Bolsonaro, diz livro
Descrição: Um livro organizado por servidores do Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada) mostra que o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais) foi o órgão que mais sofreu o que classifica como \
assédio institucional\: conjunto de práticas empregadas pelo governo do 
presidente Jair Bolsonaro (PL) para o desmonte do serviço público.Leia mais 
(05/02/2022 - 15h55)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/ibama-e-o-orgao-mais-atacado-por-governo-bolsonaro-
diz-livro.shtml

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-05-02 09:00:00
Título: Cresce uso de drones para pulverizar agrotóxicos em plantações no Brasil
Descrição: Uso de aeronaves também pode causar intoxicação por agrotóxicos, 
alertam especialistas, que cobram mais fiscalização por parte do governo
Url :https://apublica.org/2022/05/cresce-uso-de-drones-para-pulverizar-
agrotoxicos-em-plantacoes-no-brasil/

Fonte: Poder360
Título: Funcionários do BC retomam greve por tempo indeterminado
Descrição: Grupo cobra reajuste salarial e fará um protesto em Brasília na 4ª 
feira (4.mai), durante a reunião do Copom 
Url :https://www.poder360.com.br/economia/funcionarios-do-bc-retomam-greve-por-
tempo-indeterminado/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-02 17:08:01
Título: \Internacionalismo vivo, solidário e concreto\: confira o plano de ação 
do Alba Movimentos
Descrição: Internacionalismo e decolonização foram pontos centrais nos debates 
do encontro entre movimentos populares da região
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/02/internacionalismo-vivo-
solidario-e-concreto-confira-o-plano-de-acao-do-alba-movimentos
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-02 19:52:32
Título: Seminário de comunicação sindical debate mídia e política no século 21
Descrição: Com inscrições gratuitas, debate acontece de 19 a 21 de maio, em 
Campinas, de forma presencial e online
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/02/seminario-de-comunicacao-
sindical-debate-midia-e-politica-no-seculo-21
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-02 18:41:44
Título: Em Marcha, agricultoras paraibanas dizem 'não' aos parques eólicos
Descrição: 13° Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia reúne 5 mil 
mulheres e abre alas para a luta nas ruas da PB
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/02/em-marcha-agricultoras-
paraibanas-dizem-nao-aos-parques-eolicos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-02 17:35:55
Título: Renda média de trabalhadores do Distrito Federal ficou R$ 400 menor em 
dois anos
Descrição: Inflação dos alimentos e combustíveis também corrói o poder de compra
das famílias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/02/renda-media-de-trabalhadores-do-
distrito-federal-ficou-r-400-menor-em-dois-anos

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-02 19:13:07
Título: Candidato de esquerda suspende viagem na Colômbia por suspeita de complô
para assassiná-lo
Descrição: A suspeita da campanha recai sobre La Cordillera, uma organização 
paramilitar 'dedicada ao narcotráfico e à pistolagem'
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/candidato-de-esquerda-suspende-
viagem-na-colombia-por-suspeita-de-complo-para-assassina-lo/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-02 16:54:41
Título: Fórum Social Mundial tem início no México e celebra 20 anos de 
existência
Descrição: Evento internacional terá atividades virtuais e presenciais na Cidade
do México
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/02/forum-social-mundial-tem-inicio-
no-mexico-e-celebra-20-anos-de-existencia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-02 15:47:43
Título: População recebe com críticas aprovação de projeto de mineração na Serra
do Curral (MG)
Descrição: Partidos políticos, parlamentares e entidades constroem estratégias 
para reverter decisão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/02/populacao-recebe-com-criticas-
aprovacao-de-projeto-de-mineracao-na-serra-do-curral-mg
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-02 14:54:59
Título: DF: MST denuncia ataque de grileiros em ocupação na região de Planaltina
Descrição: A área foi bloqueada impedindo o acesso a alimentos e água
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/02/df-mst-denuncia-ataque-de-
grileiros-em-ocupacao-na-regiao-de-planaltina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-02 13:23:04
Título: Turquia mantém posição neutra e propõe nova negociação entre Rússia e 
Ucrânia 
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Descrição: Estados Unidos pressiona Europa por mais sanções contra Moscou
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/02/turquia-mantem-posicao-neutra-e-
propoe-nova-negociacao-entre-russia-e-ucrania
Fonte: Vatican News - Português
Título: Papa em entrevista: \Estou pronto para encontrar Putin em Moscou\
Descrição: O Papa Francisco concedeu uma entrevista ao editor do jornal 
“Corriere della Sera” Luciano Fontana: Sinto que antes de ir a Kiev devo ir a 
Moscou. \O que está claro é que naquela terra estão sendo testadas novas armas. 
É por isso que são feitas guerras: para testar as armas que produzimos\.        
Leia tudo                     
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-05/papa-francisco-entrevista-
corriere-della-sera.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-02 12:39:14
Título: No Recife, ato das centrais sindicais reivindica unidade para eleger 
Lula
Descrição: Adesivos, panfletos e jornais foram distribuídos durante o evento 
enquanto as atrações culturais se apresentavam
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/02/no-recife-ato-das-centrais-
sindicais-reivindica-unidade-para-eleger-lula
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-02 12:13:27
Título: Primeiro-ministro da Espanha foi espionado por programa de vigilância 
israelense
Descrição: Ministro da Presidência afirma que os celulares de Pedro Sánchez e 
ministra da Defesa foram alvos de programa espião
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/02/primeiro-ministro-da-espanha-
foi-espionado-por-programa-de-vigilancia-israelense
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-02 11:48:56
Título: Após um ano, acusados de matarem jovem camponês LGBTQIA+ ainda não foram
julgados no Paraná
Descrição: Amigos e familiares de Lindolfo Kosmaski pedem Justiça e organizam 
ato em memória a jovem camponês LGBT
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/02/apos-um-ano-acusados-de-matarem-
jovem-campones-lgbtqia-ainda-nao-foram-julgados-no-parana
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-03 06:05:54
Título: Maior baluarte do carnaval de São Paulo lança primeiro álbum autoral aos
91 anos
Descrição: Carlão do Peruche, que frequentou as rodas de origem do samba 
paulista, faz registro à posteridade
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/maior-baluarte-do-
carnaval-de-sao-paulo-lanca-primeiro-album-autoral-aos-91-anos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-03 05:39:42
Título: Mais do que palmas para a Enfermagem
Descrição: Nesta terça-feira, 4 de maio, a Câmara dos Deputados pode e deve 
aprovar o piso salarial da categoria. Como exigir que se cuide de pessoas quando
não há cuidado com os que cuidam?
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/frente-ampla/mais-do-que-palmas-
para-a-enfermagem/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-02 20:59:26
Título: Ipec: Lula lidera com 45%, Bolsonaro vai a 32% e Ciro marca 4% no 
Espírito Santo
Descrição: O levantamento foi realizado entre 28 de abril e 1º de maio, a partir
de 608 entrevistas em 26 municípios. A margem de erro é de 4 pontos percentuais
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Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ipec-lula-lidera-com-45-
bolsonaro-vai-a-32-e-ciro-marca-4-no-espirito-santo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-02 20:42:22
Título: Bolsonaro encontra pastores no Alvorada e recebe convite para participar
da Marcha para Jesus
Descrição: Encontro não consta na agenda oficial do presidente e foi organizado 
pelo bispo Robson Rodovalho
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-encontra-pastores-no-
alvorada-e-recebe-convite-para-participar-da-marcha-para-jesus/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-02 17:47:49
Título: STF já tem três votos contra a revogação da prisão de Allan dos Santos
Descrição: Gilmar Mendes e Cármen Lúcia seguiram o relator, Edson Fachin, não há
voto favorável à solicitação do blogueiro bolsonarista
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/stf-ja-tem-tres-votos-contra-a-
revogacao-da-prisao-de-allan-dos-santos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-02 17:36:52
Título: Israel critica declaração do chanceler russo de que Hitler ‘tinha sangue
judeu’
Descrição: Desde o início da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro, Israel
tenta manter um delicado equilíbrio entre Kiev e Moscou
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/israel-critica-declaracao-do-
chanceler-russo-de-que-hitler-tinha-sangue-judeu/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-02 16:57:46
Título: Amazon custeará aborto de funcionárias de estados americanos em que 
interrupção de gravidez é proibida
Descrição: Empresa pagará até US$ 4.000 para custear procedimentos
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/amazon-custeara-aborto-de-
funcionarias-de-estados-americanos-em-que-interrupcao-de-gravidez-e-proibida/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-02 16:45:08
Título: Justiça acata denúncia de deputado bolsonarista e fecha Museu da 
Diversidade em SP
Descrição: A suspensão não determina diretamente o fechamento do museu, mas o 
afastamento do instituto responsável pela gestão impede o funcionamento do 
espaço
Url :https://www.cartacapital.com.br/diversidade/justica-acata-denuncia-de-
deputado-bolsonarista-e-fecha-museu-da-diversidade-em-sp/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-02 16:16:18
Título: Após declarações de Bolsonaro, Fachin diz que atacar Justiça Eleitoral 
equivale a ‘atacar a democracia’
Descrição: Presidente do TSE participou de reunião do Observatório da 
Transparência nas Eleições e voltou a defender a integridade das eleições
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-declaracoes-de-bolsonaro-
fachin-diz-que-atacar-justica-eleitoral-equivale-a-atacar-a-democracia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-02 15:04:02
Título: Trump defendeu atirar em manifestantes após a morte de Floyd, revela ex-
secretário de Defesa
Descrição: 'Você não pode simplesmente atirar neles? Apenas atirar nas pernas 
deles ou algo assim?', disse Trump, segundo o livro 'A Sacred Oath'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/trump-defendeu-atirar-em-
manifestantes-apos-a-morte-de-floyd-revela-ex-secretario-de-defesa/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-03 01:23:42
Título: Paulinho da Força reúne tropa do Solidariedade em ato de apoio a Lula
Descrição: ► Solidariedade convida lideranças políticas para frente ampla em ato
de apoio a Lula A executiva nacional  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/paulinho-da-forca-reune-tropa-do-
solidariedade-em-ato-de-apoio-a-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-03 00:24:03
Título: Lula: ‘Renda dos brasileiros no primeiro trimestre de 2022 é a pior em 
dez anos’
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) formou convicção que 
vai derrotar Jair Bolsonaro (PL) devido  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK
%% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-renda-dos-brasileiros-no-primeiro-
trimestre-de-2022-e-a-pior-em-dez-anos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-02 20:35:25
Título: A UEFA proibiu os clubes de futebol russos de participar das temporadas 
2022-23
Descrição: ► Russos estão vetados na Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga das 
Nações da UEFA A  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro 
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/a-uefa-proibiu-os-clubes-de-futebol-russos-
de-participar-das-temporadas-2022-23/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-02 13:46:41
Título: Requião: ‘A inflação vai derrotar Bolsonaro no Paraná e no Brasil’
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (PT), pré-candidato ao governo do Paraná
pela federação de esquerda, disse ao Blog  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-a-inflacao-vai-derrotar-bolsonaro-
no-parana-e-no-brasil/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-02 19:47:12
Título: Anitta faz propaganda do lobby antipirataria dos EUA no Brasil
Descrição: Cantora dá rosto à preocupação de três décadas do país com o estado 
da segurança de patentes e conteúdos registrados no Brasil.  The post Anitta faz
propaganda do lobby antipirataria dos EUA no Brasil appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/02/anitta-faz-propaganda-do-lobby-
antipirataria-dos-eua-no-brasil/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-02 14:36:01
Título: Estas mães que perderam a guarda dos filhos têm algo em comum: religiões
afro-brasileiras
Descrição: Mulheres são denunciadas por familiares e ex-companheiros e têm 
filhos afastados em processos que demonizam ritos religiosos.The post Estas mães
que perderam a guarda dos filhos têm algo em comum: religiões afro-brasileiras 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/02/maes-religioes-afro-guarda-filhos-
intolerancia-religiosa/
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-03 08:28:27
Título: Aborto: o vazamento da Suprema Corte dos EUA que indica possível fim do 
direito à interrupção da gravidez
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Descrição: Direito legal ao aborto é descrito como \extremamente errado\ em um 
documento da Corte que foi vazado.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61305145?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-02 21:38:45
Título: Amazon pagará viagens de funcionárias dos EUA para fazer abortos e 
outros tratamentos
Descrição: A empresa de tecnologia vai pagar para viagens para que funcionárias 
consigam realizar o procedimento longe de casa, já que muito Estados americanos 
têm criado normas para restringir o aborto.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61302228?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-03 00:00:00
Título: Transparência de contracheques no Ministério Público é pior que a do 
Judiciário
Descrição: A transparência da remuneração de promotores e procuradores dos 
Ministérios Públicos nos estados é pior do que a do Judiciário como um todo, 
aponta estudo inédito da Transparência Brasil.Leia mais (05/03/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/transparencia-de-contracheques-no-ministerio-publico-e-pior-
que-a-do-judiciario.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-03 00:00:00
Título: Deputado bolsonarista propõe rota turística do tiro em SP e defende 
'tiroterapia'
Descrição: O deputado estadual bolsonarista Castello Branco (PL-SP) apresentou 
projeto de lei no último dia 26 de abril criando a \Rota Turística do Tiro\, 
reunindo 34 cidades do estado de São Paulo.Leia mais (05/03/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/deputado-bolsonarista-propoe-rota-turistica-do-tiro-
em-sp-e-defende-tiroterapia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-02 00:00:00
Título: Governo de Alagoas fez repasses indiretos de R$ 1,2 milhão a rádios 
ligadas a Renan Filho
Descrição: Conglomerados de rádio ligados a Renan Filho (MDB), governador de 
Alagoas entre 2015 e abril deste ano, receberam pelo menos R$ 1,2 milhão nos 
últimos dois anos para veicular propagandas do governo estadual, mostram notas 
fiscais obtidas pela Folha.Leia mais (05/02/2022 - 23h02)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/governo-de-alagoas-fez-repasses-indiretos-de-r-12-milhao-a-
radios-ligadas-a-renan-filho.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-02 00:00:00
Título: Empresário do PTB coloca jato à disposição de Daniel Silveira para atos 
contra STF
Descrição: O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), indultado por Jair 
Bolsonaro (PL) depois de condenação do Supremo Tribunal Federal, foi tratado 
como super star no domingo (1º) pelo PTB. Para que ele pudesse comparecer a três
manifestações a favor do presidente e contra a corte, o empresário Otávio 
Fakhoury, que é presidente do partido em SP, colocou um jato particular à 
disposição do parlamentar.Leia mais (05/02/2022 - 23h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/colunas/monicabergamo/2022/05/empresario-do-ptb-coloca-jato-a-disposicao-
de-daniel-silveira-para-atos-contra-stf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-02 00:00:00
Título: Bolsonaro orienta aliados a mudarem estratégia no embate com STF
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem orientado seus aliados a 
adotarem uma nova estratégia nos embates com o STF (Supremo Tribunal 
Federal).Leia mais (05/02/2022 - 19h33)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/bolsonaro-orienta-aliados-a-mudarem-estrategia-no-
embate-com-stf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-02 00:00:00
Título: Neta de Marighella lançará seu nome para a Câmara dos Deputados
Descrição: A vereadora de Salvador Maria Marighella (PT), neta do guerrilheiro 
comunista Carlos Marighella, disputará a Câmara dos Deputados pela Bahia em 
outubro deste ano.Leia mais (05/02/2022 - 16h25)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/05/neta-de-marighella-lancara-seu-nome-para-a-
camara-dos-deputados.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-03 03:23:28
Título: Prevendo falta de energia, Alemanha aconselha cidadãos a estocarem 
alimentos em caso  de emergência
Descrição: O Ministério do Interior da Alemanha aconselhou seus cidadãos a 
fazerem estoque de alimentos para uma possível situação de emergência.
Url :https://br.sputniknews.com/20220503/prevendo-falta-de-energia-alemanha-
aconselha-cidadaos-a-estocarem-alimentos-em-caso--de-emergencia-22500218.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-03 01:43:08
Título: Militares russos entregam mais de 40 toneladas de carga humanitária na 
região da Carcóvia
Descrição: Os militares russos entregaram mais de 40 toneladas de cargas 
humanitárias à região da Carcóvia, na Ucrânia, além de prestarem assistência 
médica a civis, informou o Ministério da Defesa da Rússia nesta terça-feira (3).
Url :https://br.sputniknews.com/20220503/militares-russos-entregam-mais-de-40-
toneladas-de-carga-humanitaria-na-regiao-da-carcovia-22499826.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-03 01:20:30
Título: Chefe da diplomacia da União Europeia anuncia desconexão de mais bancos 
russos do SWIFT
Descrição: O chefe de política externa da União Europeia (UE), Josep Borrell, 
anunciou a desconexão de mais bancos russos do SWIFT (sistema internacional de 
pagamentos internacionais entre diferentes bancos), mas sem revelar detalhes. A 
informação foi repassada durante uma visita dele à América Latina nesta segunda-
feira (2).
Url :https://br.sputniknews.com/20220503/chefe-da-diplomacia-da-uniao-europeia-
anuncia-desconexao-de-mais-bancos-russos-do-swift-22499551.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-02 22:55:14
Título: Endividamento bate recorde e chega a 77,7% das famílias brasileiras em 
abril, aponta pesquisa
Descrição: As dívidas estão tirando o sono de muitos brasileiros — e em todas as
camadas sociais do país, segundo apontou uma pesquisa divulgada nesta segunda-
feira (2).
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