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Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-05-03
Título: 4 Considerações para entender a obra de Milton Santos
Descrição: O intelectual brasileiro e um dos maiores geógrafos do Brasil, faria 
96 anos hoje; confira alguns pontos para reflexão de seu legado.          
“Existem apenas duas classes sociais, as do que não comem e as do que não dormem
com medo da revolução dos que não comem.” Milton Santos
Milton Santos foi uma dos intelectuais brasileiros mais importantes do século XX
e até hoje é considerado o maior geógrafo do Brasil, conhecido e respeitado em 
diversos países do mundo. Autor de mais de 40 livros e mais de 300 trabalhos 
científicos, deu aulas em universidades europeias, norte-americanas, latino-
americanas e africanas e recebeu o título de doutor honoris causa em mais de 20 
universidades pelo mundo.
Url : https://mst.org.br/2022/05/03/4-consideracoes-para-entender-a-obra-de-
milton-santos/ 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-03
Título: INSS usa robôs para analisar pedidos de benefícios e milhares são negados
Descrição: Governo não repõe quadro do INSS que perdeu cerca de 10 mil 
servidores e, para tentar diminuir a fila; usa robôs que negam milhares de 
benefícios. Para sindicalistas, pobres estão perdendo direito ao LOAS. A fila do
INSS que tem 1 milhão, 8 mil e 112 segurados esperando para serem atendidos por 
um médico perito, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, agora tem 
também as vítimas dos robôs. Todos esperam para receber benefícios como auxílio-
acidente, auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), e 
aposentadoria incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), além do 
Benefício de Prestação Continuada (BPC)
Url : https://www.cut.org.br/noticias/inss-usa-robos-para-analisar-pedidos-de-
beneficios-e-mais-de-300-mil-sao-negados-1cd3 

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-05-03 14:00:00
Título: Relatório liga desmatamento ilegal e grilagem à indústria da soja da 
Bunge no Piauí
Descrição: Rede Social Justiça e Direitos Humanos e Friends of the Earth indicam
que alta nos preços de commodities está diretamente ligada a aumento do 
desmatamento, queimadas e grilagem
Url :https://apublica.org/2022/05/relatorio-liga-desmatamento-ilegal-e-grilagem-
a-industria-da-soja-da-bunge-no-piaui/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-03 19:33:41
Título: Governo Bolsonaro fiscalizou menos de 3% dos alertas de desmatamento, 
aponta relatório
Descrição: A constatação do consórcio MapBiomas é de que a impunidade ainda 
marca o desmatamento ilegal no País
Url :https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/governo-bolsonaro-
fiscalizou-menos-de-3-dos-alertas-de-desmatamento-aponta-relatorio/

Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-04 05:12:03
Título: Entrevista: 80% dos clientes de planos de saúde terão que recorrer ao 
SUS, diz pesquisadora Ligia Bahia
Descrição: Para a doutora em Saúde Pública, é só questão de tempo – após os 
casos Prevent Senior e Amil– para o próximo escândalo da saúde privada 
estourar.The post Entrevista: 80% dos clientes de planos de saúde terão que 
recorrer ao SUS, diz pesquisadora Ligia Bahia appeared first on The Intercept.
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Url :https://theintercept.com/2022/05/04/entrevista-ligia-bahia-planos-de-saude-
sus/

Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-03 10:00:27
Título: Centrão nutrido, Nordeste com sede
Descrição: Governo Bolsonaro desidrata programa de universalização da água que 
atende milhões de famílias para alimentar o poder da turma de Lira, Ciro 
Nogueira e Fernando Bezerra.The post Centrão nutrido, Nordeste com sede appeared
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/03/centrao-nutrido-nordeste-com-sede/

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-05-04
Título: Em 5 anos, real perdeu quase 30% de seu poder de compra
Descrição: Nos últimos cinco anos, a inflação oficial do Brasil cresceu de forma
cada vez mais intensa. Em 2018, o IPCA registrado no país foi de 3,75% – taxa 
que saltou para 10,06% em 2021. Já nos 12 meses até março deste ano, chegou a 
11,30%, indicando mais um ano de preços em disparada. Com tanta inflação, de 
março de 2018 a março de 2022 o real perdeu 27,57% de seu valor e poder de 
compra. Em outras palavras, com o mesmo valor agora a gente consegue comprar 
apenas dois terços do que comprava naquele ano.
Url : https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/05/04/em-5-anos-real-perdeu-
quase-30percent-de-seu-poder-de-compra.ghtml 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-03
Título: Em clima de 'Diretas Já', Lula reunirá políticos, empresários e 
sindicalistas em lançamento de pré-candidatura neste sábado
Descrição: Estarão presentes Geraldo Alckmin, Lula e lideranças do PT, PSB, 
PCdoB, Solidariedade, PSOL, PV e Rede, centrais sindicais, movimentos sociais e 
outras personalidades. Segundo o jornalista Kennedy Alencar, do Uol, o 
lançamento “pretende reeditar o clima de ‘diretas já’ e de frente ampla que 
ocorreu no Brasil em 1984 e 1985, quando acabou a ditadura militar de 1964”. 
“Lula fará uma espécie de manifesto ao Brasil, falando em reconstrução e união 
nacional, a exemplo do que aconteceu na redemocratização, quando adversários se 
aliaram para derrotar a ditadura”, argumentou. Ele informou que o texto do 
manifesto abordará o cenário da situação econômica caótica no país, causada pelo
governo de Jair Bolsonaro (PL), “com foco em medidas para os mais pobres”, e que
o tema terá lugar de destaque nas falas de Lula e Alckmin. “A ideia é tratar as 
falas de sábado como um pronunciamento ao país, elencando pontos de um futuro 
programa de governo”, afirmou.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/em-clima-de-diretas-ja-lula-reunira-
politicos-empresarios-e-sindicalistas-em-lancamento-de-pre-candidatura-neste-
sabado 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-03 19:26:15
Título: Em encontro com Fux, ministro da Defesa diz que Forças Armadas estão 
‘comprometidas com a democracia’
Descrição: Nogueira, ex-comandante do Exército, se reuniu mais cedo com Jair 
Bolsonaro para deliberar sobre 'assuntos de defesa nacional'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/em-encontro-com-fux-ministro-
da-defesa-diz-que-forcas-armadas-estao-comprometidas-com-a-democracia/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: TSE cancela convite para observadores da UE nas eleições
Descrição: União Europeia disse que TSE informou que não dará seguimento ao 
pedido inédito feito em março devido a \reservas expressas pelo governo 
brasileiro\. Logo após a divulgação do convite, Itamaraty se mostrou reticente.
Url :https://www.dw.com/pt-br/tse-cancela-convite-para-observadores-da-ue-nas-
eleições/a-61676827?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Diário do Centro do Mundo
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Data: 2022-05-03
Título: Moraes aplica multa de R$ 405 mil a Daniel Silveira e mantém 
tornozeleira
Descrição: O deputado federal Daniel Silveira (PTB) vai ter que pagar uma multa 
de R$ 405 mil e voltar a usar tornozeleira eletrônica. A ordem partiu do 
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes nesta terça-feira
(3).
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/moraes-multa-daniel-silveira/ 

Fonte: Congresso em Foco
Título: Polícia Federal tem 15 dias para dizer se Bolsonaro vazou dados 
sigilosos
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, 
determinou que a Polícia Federal (PF) faça um “relatório minucioso” sobre o 
inquérito que apura o suposto vazamento de dados sigilosos pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL). A corporação tem 15 dias para entregar o documento. O ministro 
solicita que o relatório contenha a análise “todo [ ]The post Polícia Federal 
tem 15 dias para dizer se Bolsonaro vazou dados sigilosos appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/policia-federal-tem-15-
dias-para-dizer-se-bolsonaro-vazou-dados-sigiloso/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-03 20:06:16
Título: Racismo religioso: Casa de Candomblé é atacada no Maranhão
Descrição: Integrantes da Casa Fanti Ashanti denunciam agressões de 
fundamentalistas às religiões de matriz africana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/racismo-religioso-casa-de-
candomble-e-atacada-no-maranhao

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-03 11:02:22
Título: Exu pode se tornar patrimônio do RJ após homenagem que rendeu título do 
carnaval à Grande Rio
Descrição: Projeto de lei que pretende contribuir para combater racismo 
religioso foi protocolado um dia depois do título
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/exu-pode-se-tornar-patrimonio-
do-rj-apos-homenagem-que-rendeu-titulo-do-carnaval-a-grande-rio

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-03 09:07:51
Título: Terreiros de umbanda e candomblé marcham contra intolerância religiosa 
no entorno do DF
Descrição: Protesto foi iniciativa de terreiros de umbanda e candomblé em Águas 
Lindas de Goiás
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/terreiros-de-umbanda-e-
candomble-marcham-contra-intolerancia-religiosa-no-entorno-do-df
 
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-03
Título: Cadê os Yanomami? Mais de 20 indígenas de comunidade queimada após 
estupro estão desaparecidos
Descrição: Nas redes sociais, ativistas, artistas e sociedade civil cobram por 
respostas. Yanomamis que ainda estão na região, permanecem com muito medo de 
falar sobre o caso, após ameaças de garimpeiros
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/2022/5/3/cad-os-yanomami-mais-de-20-
indigenas-de-comunidade-queimada-apos-estupro-esto-desaparecidos-115812.html 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-03
Título: Falta de componentes leva Volks a dar férias coletivas no ABC. Fábrica 
demite em Cotia
Descrição: Metalúrgicos criticam o governo por falta de política industrial, que
tem desestruturado a cadeia produtiva
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Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/05/falta-de-componentes-
volks-ferias-coletivas-fabrica-demite-cotia/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-03 17:44:53
Título: Piso da enfermagem pode ser votado nesta quarta (4), e categoria amplia 
a pressão com caravanas
Descrição: Categoria tenta evitar chance de adiamento da agenda e articula ato 
público em frente ao Congresso horas antes da sessão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/piso-da-enfermagem-pode-ser-
votado-nesta-quarta-4-e-categoria-amplia-a-pressao-com-caravanas

Fonte: Viomundo 
Data: 2022-05-03
Título: Fabiano Trompetista: Grileiros impedem que caminhão leve comida a 300 famílias do 
MST acampadas no DF
Descrição: Na manhã de sábado, 30 de abril, cerca de 300 famílias do MST 
ocuparam uma área na região do núcleo rural Rio Preto, em Planaltina, Distrito 
Federal. A ação fez parte da Jornada Nacional de Luta em Defesa da Reforma 
Agrária, que ocorre em todo país durante o mês de abril, e este ano traz o lema 
com o lema “Reforma Agrária Popular: por terra, teto e pão”.
A área ocupada é pública e vem sendo alvo de especulação imobiliária por parte 
de grileiros, prática esta que se alastra por todo Distrito Federal.
O objetivo da ocupação foi denunciar o caso e exigir a retomada da criação de 
novos assentamentos da Reforma Agrária. Ainda há a suspeita de que mananciais 
presentes no local estavam sendo contaminados pelo uso de agrotóxicos.
Url : https://www.viomundo.com.br/denuncias/fabiano-trompetista-grileiros-
impedem-que-caminhao-leve-comida-a-300-familias-do-mst-acampadas-no-df-
video.html 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-03 19:50:11
Título: Crítico à privatização da Eletrobras, ministro do TCU cobra informações 
sobre o processo
Descrição: Vital do Rêgo contraria o Ministério da Economia com questionamentos 
sobre a operação
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/critico-a-privatizacao-da-
eletrobras-ministro-do-tcu-cobra-informacoes-sobre-o-processo/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-04 00:00:00
Título: Kit robótica do MEC entra na mira de tribunais de conta, CPI e apuração 
fiscal
Descrição: As compras milionárias de kits de robótica de uma empresa cujo dono 
tem ligação com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), entraram na mira de
várias investigações pelo país. As aquisições foram feitas com recursos do MEC 
(Ministério da Educação), que priorizou e acelerou os repasses.Leia mais 
(05/04/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/kit-robotica-do-mec-entra-na-mira-de-tribunais-de-conta-cpi-
e-apuracao-fiscal.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-03 13:56:22
Título: Com Paulinho da Força e Marília Arraes, Solidariedade oficializa apoio a
Lula
Descrição: Evento contou com a presença ainda dos senadores Omar Aziz e Randolfe
Rodrigues e do deputado Marcelo Ramos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/com-paulinho-da-forca-e-marilia-
arraes-solidariedade-oficializa-apoio-a-lula

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-03 08:17:15

https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/05/falta-de-componentes-volks-ferias-coletivas-fabrica-demite-cotia/
https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/05/falta-de-componentes-volks-ferias-coletivas-fabrica-demite-cotia/
https://mst.org.br/especiais/abril-vermelho-2022/
https://mst.org.br/especiais/abril-vermelho-2022/
https://www.viomundo.com.br/denuncias/fabiano-trompetista-grileiros-impedem-que-caminhao-leve-comida-a-300-familias-do-mst-acampadas-no-df-video.html
https://www.viomundo.com.br/denuncias/fabiano-trompetista-grileiros-impedem-que-caminhao-leve-comida-a-300-familias-do-mst-acampadas-no-df-video.html
https://www.viomundo.com.br/denuncias/fabiano-trompetista-grileiros-impedem-que-caminhao-leve-comida-a-300-familias-do-mst-acampadas-no-df-video.html
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/kit-robotica-do-mec-entra-na-mira-de-tribunais-de-conta-cpi-e-apuracao-fiscal.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/kit-robotica-do-mec-entra-na-mira-de-tribunais-de-conta-cpi-e-apuracao-fiscal.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/kit-robotica-do-mec-entra-na-mira-de-tribunais-de-conta-cpi-e-apuracao-fiscal.shtml
https://www.cartacapital.com.br/justica/critico-a-privatizacao-da-eletrobras-ministro-do-tcu-cobra-informacoes-sobre-o-processo/
https://www.cartacapital.com.br/justica/critico-a-privatizacao-da-eletrobras-ministro-do-tcu-cobra-informacoes-sobre-o-processo/
https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/com-paulinho-da-forca-e-marilia-arraes-solidariedade-oficializa-apoio-a-lula
https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/com-paulinho-da-forca-e-marilia-arraes-solidariedade-oficializa-apoio-a-lula
https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/piso-da-enfermagem-pode-ser-votado-nesta-quarta-4-e-categoria-amplia-a-pressao-com-caravanas
https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/piso-da-enfermagem-pode-ser-votado-nesta-quarta-4-e-categoria-amplia-a-pressao-com-caravanas


Título: Dia M 2022: evento discute a obra e o legado de Karl Marx
Descrição: Brasil de Fato é um dos promotores do evento que acontece entre 3 e 7
de maio. Saiba como participar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/dia-m-2022-evento-discute-a-
obra-e-o-legado-de-karl-marx

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-03 20:15:04
Título: Os perigos da compra do Twitter por Elon Musk
Descrição: Bilionário diz defender a liberdade de expressão, mas suas promessas 
para a rede podem aumentar a desinformação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/os-perigos-da-compra-do-twitter-
por-elon-musk
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-03 17:59:19
Título: Responsável por desfile que homenageou Marielle, carnavalesco Leandro 
Vieira deixa a Mangueira
Descrição: Figurinista estará em 2023 à frente do desfile da Imperatriz 
Leopoldinense, assumindo lugar que era de Rosa Magalhães
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/responsavel-por-desfile-que-
homenageou-marielle-carnavalesco-leandro-vieira-deixa-a-mangueira
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-03 17:20:58
Título: MST estreia no Theatro Municipal de São Paulo com releitura de ópera de 
Mário de Andrade 
Descrição: Ópera \Café\ estreia nesta terça-feira (3) e terá participação de 
Juçara Marçal e Negro Leo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/mst-estreia-no-theatro-
municipal-de-sao-paulo-com-releitura-de-opera-de-mario-de-andrade
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-03 17:18:51
Título: Ameaças, silenciamento e omissão: por que morte de adolescente Yanomami 
segue sem solução?
Descrição: Autoridades dizem não encontrar indícios de estupro e morte de 
menina, lideranças denunciam compra de silêncio com ouro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/ameacas-silenciamento-e-omissao-
por-que-morte-de-adolescente-yanomami-segue-sem-solucao

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-03 12:04:54
Título: PR: MST e movimentos se unem em ato por Justiça pelo assassinato de 
Antônio Tavares há 22 anos
Descrição: Mobilização ocorreu no monumento projetado por Oscar Niemeyer em 
homenagem ao camponês e às vítimas do latifúndio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/pr-mst-e-movimentos-se-unem-em-
ato-por-justica-pelo-assassinato-de-antonio-tavares-ha-22-anos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-03 16:51:49
Título: \É coisa de preto\: vereador Camilo Cristófaro, de São Paulo, é acusado 
de racismo 
Descrição: Parlamentar negou as acusações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/e-coisa-de-preto-vereador-
camilo-cristofaro-de-sao-paulo-e-acusado-de-racismo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-03 13:33:47
Título: Brasil de Fato RJ celebra 9 anos com mostra de principais capas e 
exibição de mini documentário
Descrição: Jornal, que é distribuído em formato tabloide desde 2013, aposta em 
novas linguagens
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/brasil-de-fato-rj-celebra-9-
anos-com-mostra-de-principais-capas-e-exibicao-de-mini-documentario
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-03 12:51:42
Título: Vacina contra influenza e sarampo está disponível para aplicação em 
crianças e grávidas
Descrição: Imunização nacional vai até o dia 3 de junho com público-alvo 
ampliado, confira quais públicos serão atendidos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/vacina-contra-influenza-e-
sarampo-esta-disponivel-para-aplicacao-em-criancas-e-gravidas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-03 12:46:17
Título: Jornalistas demandam liberdade para Assange no Dia Mundial da Liberdade 
de Imprensa
Descrição: Prisão e possível extradição do fundador do WikiLeaks é um \passo na 
criação de um estado de exceção em escala mundial\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/jornalistas-demandam-liberdade-
para-assange-no-dia-mundial-da-liberdade-de-imprensa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-03 10:53:03
Título: Análise | A Lei de Anistia é uma urgência política
Descrição: A direita democrática, renunciando à sua vocação, apoiou a violência 
contra a democracia no golpe de 2016 e sucumbiu
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/analise-a-lei-de-anistia-e-uma-
urgencia-politica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-03 09:59:07
Título: Justiça bloqueia R$ 22,2 mil de Carla Zambelli para indenizar Tom Zé por
uso indevido de música
Descrição: Processo questiona o uso da música Xique-Xique em um vídeo que 
sugeria apoio do Norte e do Nordeste a Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/justica-bloqueia-r-22-2-mil-de-
carla-zambelli-para-indenizar-tom-ze-por-uso-indevido-de-musica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-03 07:47:51
Título: \Democratização\ das Forças Armadas denunciaria abismo entre oficiais e 
praças, diz sociólogo
Descrição: Ex-assessor da Comissão Nacional da Verdade defende direito de 
organização de militares: \Não são bloco homogêneo\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/03/democratizacao-das-forcas-
armadas-denunciaria-abismo-entre-oficiais-e-pracas-diz-sociologo
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-04 05:13:41
Título: Mulheres evangélicas olham para a vida e resistem, mostram as pesquisa 
eleitorais
Descrição: Estas mulheres estão vendo, no seu dia a dia, que o atual governo não
oferece muito além de discursos
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/mulheres-evangelicas-
olham-para-a-vida-e-resistem-mostram-as-pesquisa-eleitorais/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-03 20:47:11
Título: Pacheco nega requerimento para convidar Alexandre de Moraes ao plenário 
do Senado
Descrição: Governistas queriam que o ministro do STF falasse aos senadores sobre
os inquéritos que investigam atos antidemocráticos e o uso de fake news
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pacheco-nega-requerimento-para-
convidar-alexandre-de-moraes-ao-plenario-do-senado/
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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-03 20:30:34
Título: Paraná Pesquisas: Lula lidera com 51%, Bolsonaro vai a 27% e Ciro tem 4%
em Alagoas
Descrição: O instituto entrevistou presencialmente 1.510 eleitores de 33 
municípios alagoanos entre 27 de abril e 2 de maio.
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/parana-pesquisas-lula-lidera-
com-51-bolsonaro-vai-a-27-e-ciro-tem-4-em-alagoas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-03 20:13:46
Título: Chamado de ‘vagabundo’, Weintraub perde ação para Boulos e terá de pagar
R$ 10 mil
Descrição: Uma magistrada do TJ-SP também anotou que Weintraub deve aceitar ser 
criticado de 'imbecil' na 'arena política'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/chamado-de-vagabundo-
weintraub-perde-acao-para-boulos-e-tera-de-pagar-r-10-mil/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-03 19:48:42
Título: Moraes multa Daniel Silveira em R$ 405 mil por descumprimento da 
tornozeleira eletrônica
Descrição: Ministro também citou que parlamentar violou proibições de participar
de eventos públicos e de conceder entrevistas
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/moraes-multa-daniel-silveira-
em-r-405-mil-por-descumprimento-da-tornozeleira-eletronica/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-03 18:06:48
Título: PGR pede novamente ao STF que Daniel Silveira seja obrigado a usar 
tornozeleira eletrônica
Descrição: No documento, Lindôra Araújo diz que irá se manifestar sobre indulto 
de Bolsonaro ao deputado em outra oportunidade
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pgr-pede-novamente-ao-stf-que-
daniel-silveira-seja-obrigado-a-usar-tornozeleira-eletronica/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-03 17:44:58
Título: ‘Nunca tomou um café comigo’, diz Lira após Lula criticar o seu ‘poder 
imperial’
Descrição: 'Querendo me comparar, dizendo que sou poderoso, ao imperador do 
Japão, ele comete um ato falho muito grave da política mundial', reclamou o 
deputado
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/nunca-tomou-um-cafe-comigo-diz-
lira-apos-lula-criticar-o-seu-poder-imperial/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-03 17:13:51
Título: Questões-chave sobre uma eventual supressão do direito ao aborto nos EUA
Descrição: O país norte-americano pode voltar à situação anterior a 1973, quando
cada estado era livre para proibir ou autorizar o aborto
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/questoes-chave-sobre-uma-eventual-
supressao-do-direito-ao-aborto-nos-eua/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-03 17:02:41
Título: Segunda Turma do STF diz que imunidade parlamentar tem limites e aceita 
ações contra Kajuru
Descrição: Senador vira réu por ofensas feitas a adversários políticos em Goiás
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/segunda-turma-do-stf-diz-que-
imunidade-parlamentar-tem-limites-e-aceita-acoes-contra-kajuru/
 
Fonte: CartaCapital
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Data: 2022-05-03 16:31:24
Título: ‘Não identifico uma crise entre as Forças Armadas e o STF’, diz Pacheco 
após encontro com Fux
Descrição: O presidente do STF ainda se encontrará nesta terça com o ministro da
Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/nao-identifico-uma-crise-
entre-as-forcas-amadas-e-o-stf-diz-pacheco-apos-encontro-com-fux/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-03 15:55:55
Título: PT no Ceará marca reunião extraordinária após declarações de Ciro, 
aliança está em xeque
Descrição: 'se for com negócio de conchavo, de picaretagem, eu topo enfrentar o 
PT também', afirmou o pedetista nesta terça
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pt-no-ceara-marca-reuniao-
extraordinaria-apos-declaracoes-de-ciro-alianca-esta-em-xeque/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-03 15:30:29
Título: Bolsonaro anuncia convocação de 625 agentes aprovados para PF e PRF, 
menos que o prometido por ele
Descrição: Na segunda-feira, ele tinha acenado com um número maior: 1.000 novos 
agentes
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-anuncia-convocacao-de-
625-agentes-aprovados-para-pf-e-prf-menos-que-o-prometido-por-ele/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-03 15:02:38
Título: Kassab diz que aliança com Ciro ‘não é impossível’, mas apoio depende de
crescimento nas pesquisas
Descrição: O presidente do PSD elogiou o pedetista, a quem classificou como 'um 
excelente candidato' e 'a única terceira via'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/kassab-diz-que-alianca-com-ciro-
nao-e-impossivel-mas-apoio-depende-de-crescimento-nas-pesquisas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-04 00:36:27
Título: Putin diz a Macron que a Rússia está pronta para continuar o diálogo com
Ucrânia
Descrição: ► Presidente russo diz ao seu homólogo francês que os países da UE 
ignoram crimes de guerra  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/putin-diz-a-macron-que-a-russia-esta-
pronta-para-continuar-o-dialogo-com-ucrania/
 
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: The Intercept
Data: 2022-05-03 16:36:28
Título: 'É coisa de preto, né', solta vereador de São Paulo Camilo Cristófaro 
durante sessão de CPI
Descrição: Conectado por videochamada, relator da CPI dos Apps deixa microfone 
aberto e profere frase racista durante sessão da comissão.The post &#8216,É 
coisa de preto, né&#8217,, solta vereador de São Paulo Camilo Cristófaro durante
sessão de CPI appeared first on The Intercept.
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Url :https://theintercept.com/2022/05/03/e-coisa-de-preto-ne-solta-vereador-de-
sao-paulo-camilo-cristofaro-durante-sessao-de-cpi/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-05-03 03:00:00
Título: Semana de 22: juntar as ruínas do passado e reconstruir o inimaginável 
moto modernista contra o mito fundador. Entrevista especial com Eduardo Sterzi e
Veronica Stigger
Descrição: Como diria Jorge Luis Borges, recordado por Eduardo Sterzi nesta 
entrevista,  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/618210-semana-de-22-juntar-as-ruinas-do-passado-
e-reconstruir-o-inimaginavel-moto-modernista-contra-o-mito-fundador-entrevista-
especial-com-eduardo-sterzi-e-veronica-stigger
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-03 23:51:12
Título: Imigração: Total de brasileiros na Irlanda quintuplicou em seis anos, 
veja relatos
Descrição: O país de pouco mais de 5 milhões de habitantes e 70 mil km² virou um
ímã para os estrangeiros graças à facilidade que os recém-chegados têm de 
encontrar emprego legal e se regularizar,.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-61280488?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-04 00:00:00
Título: Haddad lança livro acadêmico para reapresentar a história da humanidade
Descrição: Quando Fernando Haddad (PT) publicou um artigo na Ilustríssima sobre 
a criação de uma moeda sul-americana e a integração regional, muita gente 
observou que o conteúdo nada tinha a ver com a agenda de um pré-candidato a 
governador de São Paulo.Leia mais (05/04/2022 - 04h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/haddad-lanca-livro-academico-para-reapresentar-a-historia-da-
humanidade.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-04 00:00:00
Título: Deputados do PSB tentam expulsão de vereador que proferiu fala racista 
em SP
Descrição: Os deputados federais Marcelo Freixo (RJ), Danilo Cabral (PE) e 
Milton Coelho (PE), do PSB, entraram com representação na comissão de ética do 
partido pedindo a expulsão do vereador paulistano Camilo Cristófaro, também 
pessebista, que proferiu falas de cunho racista durante sessão na Câmara 
Municipal de São Paulo nesta terça-feira (3).Leia mais (05/04/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/deputados-do-psb-tentam-expulsao-de-vereador-que-
proferiu-fala-racista-em-sp.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-03 00:00:00
Título: Humberto Barreto, um sertanejo contra a censura
Descrição: Morreu na madrugada desta terça-feira (3) o advogado Humberto 
Barreto. Tinha 90 anos e, pelo seu temperamento, afora os amigos e parentes, 
poucos lembram que ele foi um dos homens mais influentes da República ao tempo 
da ditadura.Leia mais (05/03/2022 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/eliogaspari/2022/05/humberto-barreto-um-sertanejo-contra-a-
censura.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-03 00:00:00
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Título: STF abre ação contra falas de Kajuru e reafirma limite a imunidade 
parlamentar
Descrição: Os ministros da Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) 
decidiram nesta terça (3) abrir uma ação penal contra Jorge Kajuru (Podemos-GO) 
por injúria e difamação por ataques feitos contra adversários políticos nas 
redes sociais.Leia mais (05/03/2022 - 18h14)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/stf-abre-acao-contra-falas-de-kajuru-e-reafirma-limite-a-
imunidade-parlamentar.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-03 00:00:00
Título: Boulos gruda imagem em Lula e cria grupos associados a ex-presidente
Descrição: Em campanha para tentar ser o candidato a deputado federal mais 
votado em São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) decidiu associar mais diretamente 
sua imagem à de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Leia mais (05/03/2022 - 16h08)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/boulos-gruda-imagem-em-lula-e-cria-grupos-
associados-a-ex-presidente.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-03 00:00:00
Título: TSE desiste de União Europeia como observadora das eleições e culpa 
Itamaraty
Descrição: ?O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) desistiu de ter a UE (União 
Europeia) como observadora oficial das eleições de 2022.Leia mais (05/03/2022 - 
15h51)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/tse-desiste-de-uniao-europeia-como-observadora-das-eleicoes-
e-culpa-itamaraty.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-03 00:00:00
Título: Manifesto com Chico, Gil e Caetano pede a reeleição de Jandira Feghali
Descrição: Mais de 130 artistas e intelectuais como Chico Buarque, Caetano 
Veloso, Gilberto Gil e Fernanda Montenegro assinaram um manifesto pedindo a 
reeleição da deputada federal Jandira Feghali (PC do B-RJ) à Câmara. O documento
virá a público nesta terça-feira (2).Leia mais (05/03/2022 - 13h20)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/05/manifesto-com-malu-mader-chico-gil-e-caetano-
pede-a-reeleicao-de-jandira-feghali.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-05-03 00:00:00
Título: Google: a nova função para ocultar seus dados pessoais das buscas
Descrição: Com o surgimento da internet e, sobretudo, com o domínio do Google 
como principal buscador na rede, a privacidade das informações pessoais se 
tornou uma questão prioritária para os usuários.Leia mais (05/03/2022 - 18h28)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2022/05/google-a-nova-funcao-para-ocultar-seus-dados-pessoais-das-
buscas.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-04 06:12:32
Título: Bundestag exorta a expulsar embaixador da Ucrânia em Berlim por chamar 
Scholz de 'salsicha ofendida'
Descrição: Andrei Melnik, embaixador ucraniano na Alemanha, descreveu o 
chanceler Olaf Scholz como \salsicha ofendida\ por sua recusa em fazer visita a 
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Kiev depois que as autoridades da Ucrânia humilharam o presidente alemão Frank-
Walter Steinmeier em meados de abril.
Url :https://br.sputniknews.com/20220504/bundestag-exorta-a-expulsar-embaixador-
da-ucrania-em-berlim-por-chamar-scholz-de-salsicha-ofendida-22516427.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-04 05:53:41
Título: Empresas dos EUA podem revelar perdas causadas pelas ações do governo 
contra Rússia
Descrição: A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) 
alertou as empresas americanas de que podem ser obrigadas a divulgar o impacto 
gerado pelas ações do governo na Ucrânia e das sanções contra a Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220504/empresas-dos-eua-podem-revelar-perdas-
causadas-pelas-acoes-do-governo-contra-russia-22516098.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-04 05:40:26
Título: Mariupol está sob controle do Exército russo, vida pacífica é 
estabelecida na cidade, diz Shoigu
Descrição: Os militares russos estão controlando a cidade de Mariupol, disse 
hoje, quarta-feira (4), o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu.
Url :https://br.sputniknews.com/20220504/mariupol-esta-sob-controle-do-exercito-
russo-vida-pacifica-e-estabelecida-na-cidade-diz-shoigu-22516003.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: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-05-03
Título: UCRÂNIA: O custo da guerra na África e no Sul global
Descrição: Enquanto as manchetes de notícias internacionais continuam a se 
concentrar principalmente na guerra na Ucrânia, pouca atenção é dada às 
terríveis conseqüências da guerra que estão sendo sentidas em muitas regiões do 
mundo. Mesmo quando estas repercussões são discutidas, uma cobertura 
desproporcional é atribuída a países europeus, como a Alemanha e a Áustria, 
devido à sua forte dependência das fontes de energia russas. Entretanto, o 
cenário mais sério aguarda os países do Sul Global que, ao contrário da 
Alemanha, não serão capazes de substituir as matérias-primas russas por outras. 
Países como Tunísia, Sri Lanka e Gana, entre muitos outros, enfrentam grave 
escassez de alimentos a curto, médio e longo prazo. O Banco Mundial adverte 
sobre uma "catástrofe humana" como resultado da crescente crise alimentar, ela 
própria um resultado da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente do Banco
Mundial David Malpass disse à BBC que sua instituição estima um "enorme" aumento
nos preços dos alimentos de até 37%, o que significaria que as pessoas mais 
pobres seriam forçadas a "comer menos e ter menos dinheiro para qualquer outra 
coisa, como a escolaridade".
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/03/ukraine-cost-of-war-in-africa-
global-south/ 
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