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Karl Marx – 05/05/1818 - 14/03/1883
Título: Filósofo alemão, é pai do socialismo científico, também conhecido como 
marxismo. Seus trabalhos influenciaram diversas áreas do saber humano, como a 
sociologia, a economia, a filosofia, a história, a crítica literária, o 
urbanismo e a psicologia. 
Url : https://www.boitempoeditorial.com.br/autor/karl-marx-69 

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \O segundo ato de Lula\: ex-presidente é destaque na capa da \Time\
Descrição: Em entrevista a revista americana, ex-presidente afirma que Bolsonaro
estimula racismo, argumenta ser irreal Brasil deixar de usar petróleo e diz que 
Zelenski é \tão responsável quanto Putin\ pela guerra na Ucrânia.
Url :https://www.dw.com/pt-br/o-segundo-ato-de-lula-ex-presidente-é-destaque-na-
capa-da-time/a-61685622?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-04 13:01:10
Título: Racismo, fome e nova governança mundial: leia trechos de entrevista de 
Lula à revista Time
Descrição: Ex-presidente falou com exclusividade em entrevista publicada nesta 
quarta (4) por revista dos Estados Unidos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/04/racismo-fome-e-nova-governanca-
mundial-leia-trechos-de-entrevista-de-lula-a-revista-time

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-04 18:52:33
Título: Celso Amorim: Lula na capa da Time demonstra sua influência no Brasil e 
no mundo
Descrição: A CartaCapital, o ex-ministro da Defesa e das Relações Exteriores 
afirmou que \o que vai acontecer no Brasil é fundamental para a América Latina e
a política mundial'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/celso-amorim-lula-na-capa-da-time-
demonstra-sua-influencia-no-brasil-e-no-mundo/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-04 14:53:10
Título: Lula é mais aceito pelo establishment internacional do que pelas 
oligarquias locais
Descrição: O ex-presidente foi capa da revista americana 'Time'
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/lula-e-mais-aceito-pelo-
establishment-internacional-do-que-pelas-oligarquias-locais/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-04
Título: Taxa de juros tem a décima alta seguida, e Copom aponta cenário de 
incerteza e riscos
Descrição: Conforme esperado pelo “mercado” e já sinalizado pela própria 
autoridade monetária, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central 
elevou nesta quarta-feira (12) em um ponto percentual a taxa básica de juros, a 
Selic, agora em 12,75% ao ano. Foi a décima alta seguida. A decisão, novamente, 
foi unânime, mas foi anunciada mais tarde do que o habitual, às 19h12.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/05/taxa-de-juros-decima-
alta-copom-incerteza-riscos/  

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-04 00:00:00
Título: Diesel em refinaria privatizada na Bahia é 24% mais caro que o da 
Petrobras
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Descrição: O diesel tipo S-10 na refinaria de Mataripe, antiga Landulpho Alves 
(Rlam), na Bahia, está custando R$ 1,10 a mais que o das refinarias da 
Petrobras, uma diferença de 24,3%, segundo levantamento do Observatório Social 
da Petrobras, organização ligada à Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) que 
monitora as políticas e ações da empresa.Leia mais (05/04/2022 - 15h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/diesel-em-refinaria-privatizada-na-bahia-e-24-mais-
caro-que-o-da-petrobras.shtml

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-04 21:25:58
Título: Por 449 a 12, Câmara aprova piso salarial de R$ 4.750 para enfermeiros
Descrição: A proposta pode seguir para sanção do presidente Jair Bolsonaro. Isso
depende, porém, de um acordo sobre as fontes de custeio
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/por-449-a-12-camara-aprova-piso-
salarial-de-r-4-750-para-enfermeiros/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-04 19:56:56
Título: Pedidos de mineração disparam e já chegam a 40% da Terra Indígena 
Yanomami
Descrição: Cobiça por minérios em terras Yanomami provocam tragédia humana que 
matou mais de 100 indígenas em 2021
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/04/pedidos-de-mineracao-disparam-e-
ja-chegam-a-40-da-terra-indigena-yanomami

Fonte: Montedo
Data: 2022-05-04
Título: “Operação Química” gera maior ressarcimento da história da Justiça 
Militar
Descrição: Dois suspeitos de participação em um esquema de fraudes em licitações
das Forças Armadas no Rio Grande do Sul celebraram acordo de colaboração 
premiada e estão ressarcindo os cofres públicos em R$ 5,2 milhões. Segundo o 
Ministério Público Militar (MPM), trata-se do maior valor devolvido ao erário na
história da Justiça Militar da União. Os delatores, o dono e a gerente de um 
grupo empresarial, cujos nomes são mantidos em sigilo, admitiram desvios em 
contratos de compras de mantimentos para 65 quartéis do Exército e da Marinha. 
Ao todo, a investigação aponta o envolvimento de 163 militares nas 
irregularidades, com suspeita que ao menos 18 possam ter enriquecido 
ilicitamente. O esquema começou a ser descoberto em 2018, em Bagé. Checando 
licitações, o MPM percebeu que quartéis de Jaguarão e São Borja estavam 
comprando linguiças por R$ 56 o quilo, dobro do valor previsto em edital e 
quatro vezes o preço de mercado.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/05/04/operacao-quimica-gera-maior-
ressarcimento-da-historia-da-justica-militar/ 
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-04 00:00:00
Título: Vice-campeã em obras da Codevasf cresce sob Bolsonaro com sócio oculto e
laranjas
Descrição: A vice-líder em licitações da estatal federal Codevasf tem utilizado 
laranjas para participar de concorrências públicas na gestão do presidente Jair 
Bolsonaro (PL), candidato à reeleição e que repete o já enfraquecido discurso de
que não há casos de corrupção em sua gestão.Leia mais (05/04/2022 - 13h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/vice-campea-em-obras-da-codevasf-cresce-sob-bolsonaro-com-
socio-oculto-e-laranjas.shtml

Fonte: Poder360
Título: Ministro pediu nomeação de pastor lobista ao MEC, diz jornal
Descrição: Victor Godoy Veiga era secretário-executivo do MEC quando tentou 
contratar Arilton Moura, investigado por esquema na pasta
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Url :https://www.poder360.com.br/governo/ministro-pediu-nomeacao-de-pastor-
lobista-ao-mec-diz-jornal/

Fonte: CUT – Brasil 
Data: 2022-05-04
Título: Volks para pela 5ª vez por falta de semicondutores e dá férias coletivas de 20 
dias
Descrição: A direção da Volkswagen vai dar, mais uma vez, férias coletivas para 
cerca de 2.500 trabalhadores da unidade de São Bernardo do Campo, no ABC 
Paulista por falta de semicondutores. Os metalúrgicos ficarão fora da fábrica 
entre 9 e 28 de maio. A unidade da montadora no ABC havia voltado a operar em 
dois turnos em março, após ter tido as atividades reduzidas principalmente pela 
falta de semicondutores. Em novembro de 2021, a planta Anchieta também foi 
obrigada a cortar seu ritmo de produção para um turno e colocar cerca de mil 
colaboradores em lay-off, como é chamada a suspensão temporária de contratos.
Somando todas as paradas, essa é a quinta vez que a empresa é obrigada a dar 
férias coletivas desde o início da pandemia, quando teve início a escassez dos 
chips usados na produção dos veículos e outros produtos. O governo de Jair 
Bolsonaro (PL) mais do que ignorar o problema, determinou a extinção do Centro 
Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), fábrica de semicondutores 
criada durante o governo do ex-presidente Lula. O Tribunal de Contas da União 
(TCU),  suspendeu a liquidação do Ceitec, porque encontrou fragilidades no 
processo, mas o governo insistiu e lançou um edital para escolher a empresa para
gerir o espólio do centro.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/volks-para-pela-5-vez-por-falta-de-
semicondutores-e-da-ferias-coletivas-de-20-di-b846 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-04 20:56:16
Título: Moraes determina que entidade que angariou recursos para motociata de 
Bolsonaro informe quanto arrecadou
Descrição: Direção do evento, durante a Páscoa, promovia a venda de ingresso com
direito a acesso à área restrita próxima ao presidente
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/moraes-determina-que-entidade-que-
angariou-recursos-para-motociata-de-bolsonaro-informe-quanto-arrecadou/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-04 00:00:00
Título: Câmara abre processo contra Eduardo Bolsonaro por ataques a Míriam 
Leitão
Descrição: O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara instaurou nesta 
quarta-feira (4) processo contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por ter 
ironizado a tortura sofrida pela jornalista Míriam Leitão, do jornal O Globo, 
durante a ditadura militar.Leia mais (05/04/2022 - 12h48)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/camara-abre-processo-contra-eduardo-bolsonaro-por-ataques-a-
miriam-leitao.shtml

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-05-04
Título: MST ocupa o Theatro Municipal de São Paulo junto a Ópera Café
Descrição: Na última terça-feira (3), ocorreu a estreia no Theatro Municipal de 
São Paulo da ópera “Café”, de Felipe Senna, criada a partir do libreto de Mário 
de Andrade, publicado em 1942. A obra que recebeu uma adaptação contemporânea 
dirigida pelo dramaturgo Sérgio de Carvalho, contou com a participação do MST, 
Juçara Marçal, Negro Leo, Carlos Francisco, entre outros artistas, que foram 
aplaudidos(as) de pé pelo público espectador.
Url : https://mst.org.br/2022/05/04/mst-ocupa-o-theatro-municipal-de-sao-paulo-
junto-a-opera-cafe/  

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-04 16:41:15
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Título: Dois acampamentos do MST na Bahia sofrem ataques de pistoleiros na 
madrugada desta quarta (4)
Descrição: Atentados foram nas cidades de Itaeté e Itabela, nesta última, as 60 
famílias foram despejadas em seguida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/04/dois-acampamentos-do-mst-na-
bahia-sofrem-ataques-de-pistoleiros-na-madrugada-desta-quarta-4
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-04 15:09:06
Título: Justiça do DF nega a fazendeiros pedido de reintegração de posse contra 
famílias do MST 
Descrição: Mesmo com decisão, fazendeiros seguem bloqueando acesso de água e 
alimentos na Ocupação Ana Primavesi
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/04/justica-do-df-nega-a-
fazendeiros-pedido-de-reintegracao-de-posse-contra-familias-do-mst

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-04 13:39:14
Título: Agricultores do RS ocupam Secretaria da Fazenda para reivindicar ações 
de combate à seca
Descrição: Movimentos sociais da agricultura reivindicam ações concretas do 
poder público gaúcho para amenizar os impactos da seca
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/04/agricultores-do-rs-ocupam-
secretaria-da-fazendo-para-reivindicar-acoes-de-combate-a-seca

Fonte: Vatican News - Português
Título: Celam apoia Relatório Repam sobre violações dos direitos humanos na 
Amazônia
Descrição: O Relatório, elaborado pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos e pela própria Repam, documenta casos de violações de direitos humanos 
em comunidades indígenas no Peru, Equador, Colômbia e Brasil. Retomando as 
palavras do Papa Francisco, dom Cabrejos Vidarte lembra que \o grito da terra e 
o grito dos pobres é o mesmo grito\, que deveria provocar uma verdadeira mudança
de rumo, pois é necessário reconhecer a contribuição da Amazônia e dos povos que
a habitam, no cuidado da casa comum                    Leia tudo                
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2022-05/celam-apoio-relatorio-
repam-violacoes-direitos-humanos-amazonia.html
  
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-05 08:21:26
Título: Inflação histórica e medo de violência afetam brasileiro que volta ao 
trabalho presencial
Descrição: Cerca de 1 a cada 5 brasileiros trabalhou de forma remota, segundo 
FGV. Com o fim do home office, enfrentam altas de preço históricas e medo da 
violência.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61315023?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-04 16:13:54
Título: Provável candidato a vice, Braga Netto engorda salário em R$ 17 mil como
assessor de Bolsonaro
Descrição: General foi alocado como assessor especial do presidente, cargo que 
permite desincompatibilização até 2 de julho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/04/provavel-candidato-a-vice-braga-
netto-engorda-salario-em-r-17-mil-como-assessor-de-bolsonaro

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-04 13:20:02
Título: Pesquisa analisa condições de vida da população LBTQIA+ nordestina que 
mora no campo
Descrição: Estudo tenta combater o apagamento de informações sobre a população, 
região foi onde mais morreram LBTQIA+ em 2021
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/04/pesquisa-analisa-condicoes-de-
vida-da-populacao-lbtqia-nordestina-que-mora-no-campo

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-04 18:11:39
Título: Quase metade dos jovens LGBTQ+ cogitaram o suicídio nos EUA em 2021
Descrição: Estudo mostra que 45% 'consideraram seriamente uma tentativa de 
suicídio em 2021', e que 14% do total tentaram realmente pelo menos uma vez 
durante o ano
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/quase-metade-dos-jovens-lgbtq-
cogitaram-o-suicidio-nos-eua-em-2021/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-04 09:28:05
Título: Qual a responsabilidade dos EUA e da Otan pela Guerra na Ucrânia? 
Descrição: O socialista Brian Becker analisa o tema no Caminhos para o Mundo 
desta terça (3)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/04/qual-a-responsabilidade-dos-eua-
e-da-otan-pela-guerra-na-ucrania

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-04 09:44:21
Título: União Europeia impõe novas sanções contra Rússia e anuncia mais apoio 
financeiro à Ucrânia
Descrição: Bloco europeu anuncia plano para suspender compra de petróleo russo e
banir novos bancos do sistema SWIFT
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/04/uniao-europeia-impoe-novas-
sancoes-contra-russia-e-anuncia-mais-apoio-financeiro-a-ucrania
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-04 09:11:19
Título: Com sete partidos, Lula terá candidatura mais ampla desde 1989, relembre
alianças
Descrição: Número de legendas que aderiram à pré-candidatura petista é igual ao 
de 1994, mas tem espectro político mais alargado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/04/com-sete-partidos-lula-tera-
candidatura-mais-ampla-desde-1989-relembre-aliancas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-04 08:18:30
Título: MST denuncia ameaças e incêndios em área próxima a ocupação no Distrito 
Federal
Descrição: Ação violenta aconteceu depois de uma reunião com representantes do 
GDF, MST, mandatos parlamentares e produtores rurais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/04/mst-denuncia-ameacas-e-
incendios-em-area-proxima-a-ocupacao-no-distrito-federal

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-04 12:35:19
Título: PSB desfilia o vereador de São Paulo Camilo Cristófaro após fala racista
Descrição: Lideranças do partido, parlamentares e outros integrantes se 
manifestaram abertamente contra o vereador
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/04/psb-desfilia-o-vereador-de-sao-
paulo-camilo-cristofaro-apos-fala-racista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-04 07:53:58
Título: “Agora é que nós vamos saber o que é uma herança maldita”, alerta 
Gilberto Carvalho
Descrição: Ex-chefe de gabinete e ex-ministro de Lula e Dilma, Carvalho fala 
sobre as perspectivas de um possível novo governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/04/agora-e-que-nos-vamos-saber-o-
que-e-uma-heranca-maldita-alerta-gilberto-carvalho
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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-05 06:15:58
Título: Romário deve ter Rogéria Bolsonaro como suplente na chapa ao Senado
Descrição: Articulação da chapa tem objetivo de derrubar a resistência da 
militância bolsonarista ao nome do ex-jogador como candidato ao Senado no Rio 
com apoio do clã presidencial
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/romario-deve-ter-rogeria-
bolsonaro-como-suplente-na-chapa-ao-senado/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-04 20:19:15
Título: Amorim: Governos do PT prestigiaram as Forças Armadas e Lula não tem de 
‘pedir licença’ a militares
Descrição: A CartaCapital, o ex-chanceler disse acreditar que a eleição ocorrerá
'da maneira adequada', já que 'nenhum setor importante da sociedade favorece o 
golpe'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/amorim-governos-do-pt-
prestigiaram-as-forcas-armadas-e-lula-nao-tem-de-pedir-licenca-a-militares/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-04 19:23:44
Título: Após alta histórica nos juros dos EUA, Banco Central brasileiro eleva a 
Selic para 12,75%
Descrição: A taxa brasileira é a maior anunciada pela instituição em cinco anos
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/apos-alta-historica-nos-juros-dos-
eua-banco-central-brasileiro-eleva-a-selic-para-1275/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-04 17:30:59
Título: Em culto na Câmara, Michelle Bolsonaro se ajoelha, chora e pede que Deus
‘cure’ o País
Descrição: A primeira-dama também evocou um 'avivamento' no Executivo, no 
Legislativo e no Judiciário
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/em-culto-na-camara-michelle-
bolsonaro-se-ajoelha-chora-e-pede-que-deus-cure-o-pais/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-04 16:05:38
Título: STF inclui pela primeira vez mulher negra em lista tríplice do TSE, e 
André Ramos Tavares é o favorito
Descrição: Vera Lúcia compõe a lista ao lado de André Ramos Tavares, o mais 
votado, e Fabrício Medeiros
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/stf-inclui-pela-primeira-vez-
mulher-negra-em-lista-triplice-do-tse-e-andre-ramos-tavares-e-o-favorito/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-04 15:13:42
Título: Câmara transforma em convite uma convocação para o ministro da Defesa 
explicar Viagra e próteses penianas
Descrição: O general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira pode não comparecer à 
sessão marcada para 8 de junho
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/camara-transforma-em-convite-
uma-convocacao-para-o-ministro-da-defesa-explicar-viagra-e-proteses-penianas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-04 15:03:39
Título: Não se pode transigir com ameaças à democracia ou com a corrosão do 
Judiciário, diz Fachin
Descrição: A sessão do STF nesta quarta também marca explicações de Luiz Fux 
sobre encontros com o presidente do Senado e com o ministro da Defesa
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/nao-se-pode-transigir-com-ameacas-
a-democracia-ou-com-a-corrosao-do-judiciario-diz-fachin/
 
Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2022-05-05 02:46:25
Título: Diabólico, Banco Central eleva taxa básica de juros para 12,75% ao ano
Descrição: O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu 
elevar, nesta quarta-feira (4), por unanimidade,  Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/diabolico-banco-central-eleva-taxa-basica-
de-juros-para-1275-ao-ano/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-04 18:04:48
Título: Paraná Pesquisas: Lula pode vencer no primeiro turno dentro da margem de
erro
Descrição: O ex-presidente Lula (PT) pode vencer no primeiro turno dentro da 
margem de erro 2,2%, segundo a  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/parana-pesquisas-lula-pode-vencer-no-
primeiro-turno-dentro-da-margem-de-erro/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-04 10:54:46
Título: Anitta propõe ‘salvar o país’ das garras de Bolsonaro, que bate-boca com
a cantora
Descrição: A cantora Anitta revelou conversa que teve com o ator americano 
Leonardo DiCaprio, que entrou na campanha  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/anitta-propoe-salvar-o-pais-das-garras-de-
bolsonaro-que-bate-boca-com-a-cantora/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-05 05:05:38
Título: Conheça os promotores liberados para fazer campanha política com R$ 33 
mil de salário pagos por você
Descrição: Chefe do MPSP Mario Sarrubbo decidiu desconsiderar a Constituição em 
nome do corporativismo.The post Conheça os promotores liberados para fazer 
campanha política com R$ 33 mil de salário pagos por você appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/05/mpsp-promotores-liberados-campanha-com-
salario/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-05-04 03:00:00
Título: “Lutamos para que o Brasil nos perceba como nunca nos percebeu: como 
parte da sua memória, da sua história, da sua identidade”. Entrevista especial 
com Daniel Munduruku
Descrição:  
Darcy Ribeiro, um dos intérpretes do Brasil, analiso [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/618239-lutamos-para-que-o-brasil-nos-perceba-
como-nunca-nos-percebeu-como-parte-da-sua-memoria-da-sua-historia-da-sua-
identidade-entrevista-especial-com-daniel-munduruku
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-04 23:13:16
Título: O que se sabe sobre invasão de garimpeiros no território yanomami
Descrição: Denúncia de que menina indígena teria morrido após ser estuprada por 
garimpeiros deu origem a campanha nas redes sociais e mobilizou órgãos de 
investigação.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61328546?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-05 00:00:00
Título: O papel dos observadores internacionais em meio aos ataques às eleições,
ouça podcast
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Descrição: O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) teve que recuar da ideia de ter a
União Europeia como observadora nas eleições de 2022. A corte tinha decidido 
aumentar o número de entidades que vão acompanhar a votação deste ano, mas a 
iniciativa foi dificultada pela falta de colaboração do Ministério das Relações 
Exteriores.Leia mais (05/05/2022 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2022/05/o-papel-dos-observadores-internacionais-em-meio-aos-
ataques-as-eleicoes-ouca-podcast.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-04 00:00:00
Título: Marina Silva diz que Weintraub é leviano e fez fala 'lamentável' sobre 
seu marido
Descrição: A ex-ministra e ex-senadora Marina Silva (Rede) chama de \lamentável\
e \leviana\ a fala do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub (PMB) acusando 
ela e seu marido de corrupção. A declaração foi feita pelo pré-candidato ao 
Governo de São Paulo na terça-feira (3), durante sabatina realizada por Folha e 
UOL.Leia mais (05/04/2022 - 15h45)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/05/marina-silva-diz-que-weintraub-e-leviano-e-
fez-fala-lamentavel-sobre-seu-marido.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-04 00:00:00
Título: PT sugere roda de samba e sarau para acompanhar lançamento de Lula
Descrição: A direção do PT está pedindo para militantes do partido que tratem o 
lançamento da pré-candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, no 
próximo sábado (7), como um acontecimento festivo.Leia mais (05/04/2022 - 14h31)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/pt-sugere-roda-de-samba-e-sarau-para-acompanhar-
lancamento-de-lula.shtml

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-04 23:49:58
Título: TSE tem 1,3 milhão de atendimentos e bate recorde no último dia para 
regularizar título
Descrição: Nesta quarta-feira (4), último dia para a regularização, 
transferência ou emissão do título de eleitor, o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) atendeu 1,3 milhão de pessoas, sendo 830 mil atendimentos virtuais.
Url :https://br.sputniknews.com/20220504/tse-tem-13-milhao-de-atendimentos-e-
bate-recorde-no-ultimo-dia-para-regularizar-titulo-22528194.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-04 00:00:00
Título: TSE irá fornecer boletins de urnas já no dia da eleição para apurações 
paralelas
Descrição: O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu que, neste ano, os 
boletins com o resultado de cada urna eletrônica serão disponibilizados ao 
público no mesmo dia da eleição. Assim, órgãos e entidades que acompanham o 
pleito ou mesmo cidadãos comuns poderão fazer a totalização dos votos em tempo 
real e em paralelo à corte eleitoral.Leia mais (05/04/2022 - 14h07)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/tse-ira-fornecer-boletins-de-urnas-ja-no-dia-da-eleicao-para-
apuracoes-paralelas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-04 00:00:00
Título: PEC que amplia idade máxima para entrada de ministros no STF avança no 
Senado
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Descrição: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-
feira (4) uma proposta de emenda à Constituição que aumenta para 70 anos a idade
máxima para indicações de ministros para o STF (Supremo Tribunal Federal) e 
outros tribunais superiores.Leia mais (05/04/2022 - 13h02)
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-05 03:48:41
Título: Embargo do petróleo russo provocaria escassez de gasolina na Alemanha, 
diz ministro da Economia
Descrição: O ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck, declarou nesta 
quarta-feira (4) que a proibição de importações de petróleo russo pode provocar 
a escassez de gasolina no oeste do país e em Berlim.
Url :https://br.sputniknews.com/20220505/embargo-do-petroleo-russo-provocaria-
escassez-de-gasolina-na-alemanha-diz-ministro-da-economia-22529109.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-05 01:09:12
Título: Pressão dos EUA não funcionará e economia russa mostra estabilidade, diz
embaixada da Rússia
Descrição: Na quarta-feira (4), a embaixada russa nos Estados Unidos emitiu uma 
declaração em que afirma que a pressão de Washington não atingirá seus objetivos
e que o fortalecimento do rublo mostra a estabilidade do sistema financeiro e da
economia da Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220505/pressao-dos-eua-nao-funcionara-e-
economia-russa-mostra-estabilidade-diz-embaixada-da-russia-22528340.html
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