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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-05 21:52:57
Título: Combustível caro faz Petrobras registrar lucro recorde: R$ 44,5 bilhões 
em 3 meses
Descrição: Resultado é mais de 3.700% superior ao registrado no mesmo período do
ano passado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/05/combustivel-caro-faz-petrobras-
registrar-lucro-recorde-r-44-5-bilhoes-em-3-meses

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-05 20:05:08
Título: Petrobras aprova pagamento de R$ 48,5 bilhões a acionistas
Descrição: Em fevereiro, a estatal informou ter registrado um lucro líquido de 
106,6 bilhões de reais em 2021, o maior de sua história
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/petrobras-anuncia-que-pagara-
r-485-bilhoes-a-acionistas2/

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-05-05
Título: Carrinho esvaziado: g1 mostra a queda do poder de compra de R$ 200 em 
dois anos
Descrição: Quem faz as contas já reparou: os preços nos supermercados estão cada
vez mais altos. Em abril, a prévia da inflação oficial do Brasil, medida pelo 
IPCA-15, acumulou alta de 12,03% em 12 meses.Entre os itens que mais subiram no 
período, a cenoura leva o troféu, com alta de 195%. Tomate e abobrinha completam
o pódio, subindo 117,48% e 86,83%, respectivamente. Se você acha que consegue 
colocar cada vez menos compras no carrinho do mercado, não é só uma impressão: o
valor do dinheiro está "encolhendo" mesmo. Especialmente na hora de comprar 
alimentos e bebidas.
Url : https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/05/06/carrinho-esvaziado-g1-
mostra-a-queda-do-poder-de-compra-de-r-200-em-dois-anos.ghtml 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-05 08:32:26
Título: Aumento da Selic deve elevar gasto do governo com juros da dívida a 
maior valor da história
Descrição: Consultorias estimam que mais de R$ 700 bilhões serão consumidos, 
maior parte do dinheiro vai para bancos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/05/aumento-da-selic-deve-elevar-
gasto-do-governo-com-juros-da-divida-a-maior-valor-da-historia

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-05
Título: Diretor da CIA mandou Bolsonaro não contestar sistema de votação do 
Brasil
Descrição: Mais alto funcionário do governo Joe Biden a se reunir com Jair 
Bolsonaro (PL), o diretor da Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA), 
William Burns, teria mandado recado ao presidente brasileiro para que não 
conteste o sistema de votação no país antes das eleições de outubro, segundo 
informações divulgadas pela agência Reuters. Reportagem de Gabriel Stargardter e
Matt Spetalnick diz que o recado de Burns teria sido dado a portas fechadas 
durante reunião em julho do ano passado. Duas pessoas confirmaram a informação 
sob condição de anonimato.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/5/diretor-da-cia-mandou-
bolsonaro-no-contestar-sistema-de-votao-do-brasil-115933.html 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-05 18:33:51
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Título: ‘O Brasil tem um forte histórico de eleições livres, justas e 
transparentes’, diz porta-voz dos EUA
Descrição: Segundo a Reuters, diretor da CIA disse ao governo brasileiro que 
Jair Bolsonaro deveria parar de atacar o sistema eleitoral
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/o-brasil-tem-um-forte-historico-
de-eleicoes-livres-justas-e-transparentes-diz-porta-voz-dos-eua/

Fonte: The Guardian
Data: 2022-05-05 16:02:39
Título:  Diretor da CIA incitou Bolsonaro a deixar de duvidar do sistema de 
votação brasileiro - relatório
Descrição: Teme que o presidente brasileiro possa se recusar a aceitar a derrota
na eleição deste ano como rival esquerdista Lula está pronto para anunciar a 
candidaturaO diretor da CIA, William Burns, exortou Jair Bolsonaro a parar de 
questionar o sistema de votação de seu país, tem sido afirmado, em meio a 
temores crescentes de que o presidente brasileiro possa se recusar a aceitar a 
derrota na eleição deste ano. 
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/may/05/cia-director-bolsonaro-
brazil-voting-system-election

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-05
Título: Caoa Chery fecha fábrica no interior de SP e demite trabalhadores
Descrição: Depois da Ford, que fechou suas fábricas no Brasil, demitiu 
trabalhadores, impactando na economia das cidades onde a montadora estava 
instalada, e passou a vender somente automóveis produzidos em outros países; da 
Mercedes-Benz que deixou de produzir carros de passeios e só produz aqui 
veículos pesados, e da Toyota que anunciou o fechamento da planta de São 
Bernardo do Campo, no ABC paulista, a Caoa Chery anunciou a paralisação da 
produção em Jacareí, no interior de São Paulo. A empresa alegou que se trata de 
uma reestruturação para começar a fabricar veículos elétricos. No entanto, os 
trabalhadores envolvidos na produção, além de metade dos administrativos, 
perderão seus postos de trabalho. De acordo com reportagem do Uol Carros, a 
fábrica ficará fechada por três anos e a produção seria compensada na unidade de
Anápolis (GO). O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos
e Região, Weller Gonçalves, afirmou na reportagem que o sindicato está chamando 
a empresa para negociar. Uma assembleia chamada com os trabalhadores foi marcada
para às 10h desta sexta-feira (6). “Não podemos mais aceitar que empresas venham
para a região, recebam uma série de isenções fiscais para depois anunciar o 
fechamento e os políticos não fazerem nada”, disse o sindicalista.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/caoa-chery-fecha-fabrica-no-interior-de-
sp-e-demite-trabalhadores-d635 
 
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-05-05
Título: Grileiros ateiam fogo em acampamento do MST no DF; policiais assistem 
sem prestar socorro às vítimas
Descrição: Desde o último sábado (30), mais de 300 famílias Sem Terra ocupam 
área localizada no núcleo rural Rio Preto, em Planaltina, DF, denominada 
ocupação Ana Primavesi. Desde então, essas famílias se tornaram reféns do 
bloqueio de fazendeiros e grileiros que reivindicam a posse da área, deixando 
acampados(as) sem água e comida. Sem solução para o conflito agrário, desde esta
quarta-feira (4), os grileiros atearam fogo contra as famílias acampadas, 
fazendo algumas vítimas que sofreram queimaduras e ferimentos devido aos ataques
criminosos. A polícia está no local, porém não atendem socorro ao acampamento 
que está sendo destruído pelas chamas, junto às famílias.
Url : https://mst.org.br/2022/05/05/grileiros-ateiam-fogo-em-acampamento-do-mst-
no-df-policiais-assistem-sem-prestar-socorro-as-vitimas/ 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-05 17:50:23
Título: DF: Justiça determina que fazendeiros desbloqueiem acesso a ocupação do 
MST ameaçada com fogo
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Descrição: Cerca de 300 famílias estão isoladas em área sem acesso a água e 
comida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/05/df-justica-determina-que-
fazendeiros-desbloqueiem-acesso-a-ocupacao-do-mst-ameacada-com-fogo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-05 18:38:52
Título: Câmara aprova criação de comissão externa para acompanhar caso da 
comunidade yanomami
Descrição: Iniciativa vem dias após denúncia sobre estupro e morte de menina 
indígena de 12 anos atacada por garimpeiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/05/camara-aprova-criacao-de-
comissao-externa-para-acompanhar-caso-da-comunidade-yanomami
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-05-05 03:00:00
Título: Amazônia. Metade das crianças da zona rural são anêmicas. A importância 
do consumo da carne de caça. Entrevista especial com Patricia Torres
Descrição:  
Apesar de a discussão sobre o consumo de carne de caça ainda ser muito 
incipiente ou quase inexistente no Brasil, o fato é que a pandemia de Covid-19 
trouxe à tona novamente a preocupaçã [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/618279-amazonia-metade-das-criancas-da-zona-
rural-sao-anemicas-a-importancia-do-consumo-da-carne-de-caca-entrevista-
especial-com-patricia-torres

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-05
Título: Trabalhadores estreiam ‘Morte e Vida Severina’ no Armazém da Utopia, em 
meio a ameaças de despejo
Descrição: Peça teatral, que será exibida nesta sexta (6), às 20h, foi garantida
após decisão judicial. Espaço cultural na zona portuária do Rio de Janeiro está 
ocupado desde 2010 e é reconhecido como patrimônio imaterial, mas é alvo de 
concessionária
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2022/05/trabalhadores-estreiam-
morte-e-vida-severina-armazem-utopia-ameacas-despejo/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-06 05:00:01
Título: Sobre um campo de tortura na Base Aérea de Natal
Descrição: 'Campo de concentração no RN – Torturas na Base Aérea de Natal' fala 
de torturas, de torturados e de torturadores e descreve a mais íntima dor dos 
supliciados
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/sobre-um-campo-de-tortura-na-base-
aerea-de-natal/

Fonte: Montedo
Data: 2022-05-05
Título: Câmara convida ministro da Defesa a explicar compra de Viagra
Descrição: A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos 
Deputados aprovou requerimentos para convidar o ministro da Defesa, Paulo Sérgio
Nogueira, a prestar esclarecimentos sobre a compra 35 mil comprimidos de Viagra 
e a aquisição de próteses penianas pelas Forças Armadas.
A princípio, o deputado Elias Vaz (PSB), autor do requerimento, gostaria que o 
pedido fosse para convocar o ministro, contudo os parlamentares decidiram 
alterar a proposta. O general Nogueira poderá comparecer ou não à audiência que 
está marcada para acontecer no dia oito de junho. Por se tratar de um convite e 
não de uma convocação, o ministro não será obrigado a prestar esclarecimentos 
sobre o caso.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/05/05/camara-convida-ministro-da-defesa-a-
explicar-compra-de-viagra/ 

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-05 18:00:16

https://www.brasildefato.com.br/2022/05/05/camara-aprova-criacao-de-comissao-externa-para-acompanhar-caso-da-comunidade-yanomami
https://www.brasildefato.com.br/2022/05/05/camara-aprova-criacao-de-comissao-externa-para-acompanhar-caso-da-comunidade-yanomami
http://www.ihu.unisinos.br/618279-amazonia-metade-das-criancas-da-zona-rural-sao-anemicas-a-importancia-do-consumo-da-carne-de-caca-entrevista-especial-com-patricia-torres
http://www.ihu.unisinos.br/618279-amazonia-metade-das-criancas-da-zona-rural-sao-anemicas-a-importancia-do-consumo-da-carne-de-caca-entrevista-especial-com-patricia-torres
http://www.ihu.unisinos.br/618279-amazonia-metade-das-criancas-da-zona-rural-sao-anemicas-a-importancia-do-consumo-da-carne-de-caca-entrevista-especial-com-patricia-torres
https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2022/05/trabalhadores-estreiam-morte-e-vida-severina-armazem-utopia-ameacas-despejo/
https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2022/05/trabalhadores-estreiam-morte-e-vida-severina-armazem-utopia-ameacas-despejo/
https://www.montedo.com.br/2022/05/05/camara-convida-ministro-da-defesa-a-explicar-compra-de-viagra/
https://www.montedo.com.br/2022/05/05/camara-convida-ministro-da-defesa-a-explicar-compra-de-viagra/
https://www.cartacapital.com.br/politica/sobre-um-campo-de-tortura-na-base-aerea-de-natal/
https://www.cartacapital.com.br/politica/sobre-um-campo-de-tortura-na-base-aerea-de-natal/
https://www.brasildefato.com.br/2022/05/05/df-justica-determina-que-fazendeiros-desbloqueiem-acesso-a-ocupacao-do-mst-ameacada-com-fogo
https://www.brasildefato.com.br/2022/05/05/df-justica-determina-que-fazendeiros-desbloqueiem-acesso-a-ocupacao-do-mst-ameacada-com-fogo


Título: Número de mortes por covid no Brasil pode ter sido 18% maior em 2020, 
estimam cientistas
Descrição: Pesquisa brasileira publicada nesta quinta-feira (5/5) em revista 
científica internacional estima milhares de mortes decorrentes da covid-19 que 
não foram registradas em 2020, quando médicos responsáveis por documentar óbitos
estavam sobrecarregados e testes eram poucos acessíveis.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-61329240?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-05 15:05:31
Título: TSE poderá ter a primeira mulher negra como ministra
Descrição: Vera Lúcia Santana de Araújo tem ampla trajetória na advocacia 
eleitoral
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/05/tse-podera-ter-a-primeira-
mulher-negra-como-ministra

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-05 15:37:46
Título: Carnaval: Zeca Pagodinho será homenageado pela campeã Grande Rio em 2023
Descrição: Enredo da escola vai tratar sobre o sambista e o seu olhar para os 
subúrbios, as festas de rua e a religiosidade popular
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/05/carnaval-zeca-pagodinho-sera-
homenageado-pela-campea-grande-rio-em-2023

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-05 08:47:02
Título: Bolsonaro veta integralmente Lei Aldir Blanc, que previa R$ 3 bilhões 
anuais ao setor cultural
Descrição: Texto de autoria da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) calcula que 
medida alcançaria 4.176 municípios brasileiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/05/bolsonaro-veta-integralmente-
lei-aldir-blanc-que-previa-r-3-bilhoes-anuais-ao-setor-cultural

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-05 15:20:37
Título: Ex-presidente do Equador, Rafael Correa debate perseguição judicial na 
América Latina em live
Descrição: Programa \Trilhas da Democracia\ convida ex-mandatário para conversar
sobre lawfare
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/05/ex-presidente-do-equador-rafael-
correa-debate-perseguicao-judicial-na-america-latina-em-live

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-05
Título: Mídia internacional repercute Lula na Time e trata com respeito opinião 
sobre Zelensky
Descrição: Os portais europeus e estadunidense destacaram a crítica do ex-
presidente aos líderes ocidentais que, ao invés de buscarem a paz, incentivam o 
presidente ucraniano a seguir com a guerra
Url : https://revistaforum.com.br/midia/2022/5/5/midia-internacional-repercute-
lula-na-time-trata-com-respeito-opinio-sobre-zelensky-115940.html 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-05 19:47:53
Título: Tendência no Congresso é derrubar o veto de Bolsonaro à nova Lei Aldir 
Blanc, diz Pacheco
Descrição: O presidente do Congresso reconheceu 'a força que esses projetos [o 
da nova Lei Aldir Blanc e o da Lei Paulo Gustavo] ganharam'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/tendencia-no-congresso-e-
derrubar-o-veto-de-bolsonaro-a-nova-lei-aldir-blanc-diz-pacheco/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-05 07:45:40
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Título: Por que o café está tão caro e até onde isso pode chegar?
Descrição: Fortemente influenciada pelo mercado internacional, bebida símbolo do
país caminha para virar produto de luxo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/05/por-que-o-cafe-esta-tao-caro-e-
ate-onde-isso-pode-chegar
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-06 06:02:53
Título: A República dos Bárbaros
Descrição: Os deserdados da civilidade simulam retidão moral para praticar as 
brutalidades dos 'homens de bem'
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-republica-dos-barbaros/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-06 05:59:31
Título: A chacina do Jacarezinho e a política de insegurança pública do Rio de 
Janeiro
Descrição: Exigimos que casos como esse nunca mais se repitam. Que o povo negro 
e de favela possa viver com dignidade, com seus direitos e suas vidas 
respeitadas
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-chacina-do-jacarezinho-e-a-
politica-de-inseguranca-publica-do-rio-de-janeiro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-06 05:52:25
Título: A causa de Lula
Descrição: O ex-presidente dá início à mais decisiva campanha presidencial da 
sua história
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/a-causa-de-lula/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-05 21:52:16
Título: Senado vai destruir documentos sigilosos obtidos na CPI da Covid
Descrição: Dados são a respeito das empresas Brasil Paralelo e OPT 
Incorporadora. Medida cumpre decisão de Gilmar Mendes
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/senado-vai-destruir-documentos-
sigilosos-obtidos-na-cpi-da-covid/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-05 21:10:42
Título: Kassio Nunes pede vista e interrompe julgamento no STF sobre a prisão de
Allan dos Santos
Descrição: A Corte tem cinco votos para rejeitar um pedido de revogação da ordem
de prisão do blogueiro bolsonarista
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/kassio-nunes-pede-vista-e-
interrompe-julgamento-no-stf-sobre-a-prisao-de-allan-dos-santos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-05 20:51:32
Título: Cármen Lúcia manda investigação sobre ex-ministro da Educação para 
primeira instância
Descrição: Ministra atendeu a pedido feito pela PGR diante da demissão de Milton
Ribeiro do cargo, caso será analisado pela Justiça Federal
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/carmen-lucia-manda-investigacao-
sobre-ex-ministro-da-educacao-para-primeira-instancia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-05 20:20:31
Título: Petrobras registra lucro de R$ 44,561 bilhões no primeiro trimestre
Descrição: Nos três primeiros meses do ano, a estatal registrou 2,46 milhões de 
barris de petróleo e gás natural equivalente por dia
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/petrobras-registra-lucro-de-r-
44561-bilhoes-no-primeiro-trimestre/

Fonte: CartaCapital
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Data: 2022-05-05 19:36:00
Título: Em novo ataque ao TSE, Bolsonaro diz que contratará empresa para ‘fazer 
auditoria na eleição’
Descrição: Em transmissão nas redes, o ex-capitão declarou que as Forças Armadas
'não vão fazer o papel de chancelar apenas o processo eleitoral'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/em-novo-ataque-ao-tse-bolsonaro-
diz-que-contratara-empresa-para-fazer-auditoria-na-eleicao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-06 01:26:43
Título: Requião Filho: Pessoa de bem x Pessoa de bens
Descrição: Por Requião Filho* Detesto quando um grupo que não me representa, 
toma posse de um termo de  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-filho-pessoa-de-bem-x-pessoa-de-
bens/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-05 12:19:54
Título: Vaza nas redes sociais os próximos “internamentos” de Jair Messias 
Bolsonaro, confira
Descrição: ► A ironia contida nos memes é uma alusão à campanha presidencial de 
2018, quando Bolsonaro fugiu  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/vaza-nas-redes-sociais-os-proximos-
internamentos-de-jair-messias-bolsonaro-confira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-05 11:21:21
Título: ‘Vou ganhar a eleição no 1º turno com 60% dos votos’, diz Requião
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (PT), pré-candidato ao governo do 
Paraná, disse nesta quinta-feira (05/05) numa entrevista à  Bem-vindo à verdade,
o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/vou-ganhar-a-eleicao-no-1o-turno-com-60-
dos-votos-diz-requiao/
 
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: O chefe do Ministério Público de São Paulo, 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: OGlobo
Data: 2022-05-06 05:00:44
Título: 'Muro de Trump': Aumenta número de imigrantes mortos e feridos em quedas
na fronteira dos EUA
Descrição: SAN DIEGO — Um levantamento feito pela Universidade da Califórnia 
aponta que dezesseis pessoas morreram em decorrência de acidentes ocorridos ao 
longo do muro erguido na fronteira dos Estados Unidos com o México. Com mais de 
nove metros de altura em alguns trechos, a construção era uma das principais 
promessas da campanha do ex-presidente americano Donald Trump. Antes de 2019, 
quando as obras para erguer a barreira física começaram, não havia registros de 
óbitos causados pelas quedas.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/epoca/muro-de-trump-aumenta-numero-de-
imigrantes-mortos-feridos-em-quedas-na-fronteira-dos-eua-25501900
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-06 05:00:54
Título: Por que os planos de saúde sobem como nunca?
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Descrição: Praticamente nenhum setor escapa dos aumentos que se refletem na 
inflação. De acordo com o IBGE, oito de cada 10 itens pesquisados para a 
formação do índice oficial apresentaram aumento em abril. Só que partir desse 
mês um poderoso componente começa a entrar nessa conta. Os novos valores dos 
preços dos planos de saúde empresariais estão sendo anunciados. E sobem como 
nunca. A Associação Brasileira de Planos de Saúde e da Federação Nacional de 
Saúde Suplementar calculam em cerca de 16% o reajuste médio. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/por-que-os-planos-de-saude-sobem-como-
nunca-1-25501737
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-06 00:00:00
Título: Presidente de tribunal militar recebe diárias para fins de semana sem 
agenda no Rio
Descrição: O presidente do STM (Superior Tribunal Militar), general Luis Carlos 
Gomes Mattos, mantém intensa agenda de viagens bancadas com diárias, o que 
incluiu fins de semana sem compromissos oficiais no Rio de Janeiro e cinco dias 
em Cartagena (Colômbia) para uma palestra e participação em um evento.Leia mais 
(05/06/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/presidente-de-tribunal-militar-recebe-diarias-para-fins-de-
semana-sem-agenda-no-rio.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-05 00:00:00
Título: Juiz determina permanência da Força Nacional em reserva indígena no Pará
Descrição: O juiz federal da 1ª Região Paulo Máximo de Castro determinou que a 
Força Nacional permaneça no município de Novo Repartimento (PA) para evitar 
conflito na reserva indígena Parakanã, e estabeleceu multa diária de R$ 5.000 à 
União em caso de descumprimento.Leia mais (05/05/2022 - 21h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/juiz-determina-permanencia-da-forca-nacional-em-
reserva-indigena-no-para.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-05 00:00:00
Título: Lula busca eleitor de centro com atalho fora do eixo direita-esquerda
Descrição: Aliados de Lula reconhecem há tempos que uma vitória neste ano 
depende da expansão de sua base em direção ao centro. O ex-presidente emitiu 
sinais precoces a esse eleitorado e venceu resistências para escolher um vice 
notadamente conservador. Em conversas internas, também admitiu que não pretende 
fazer um governo só do PT.Leia mais (05/05/2022 - 19h11)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2022/05/lula-busca-eleitor-de-centro-com-atalho-
fora-do-eixo-direita-esquerda.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-05 00:00:00
Título: Ministro da Defesa pede que TSE divulgue questões de militares sobre 
eleições
Descrição: O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, 
pediu nesta quinta-feira (5) ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que sejam 
divulgados questionamentos feitos pelas Forças Armadas sobre o pleito deste 
ano.Leia mais (05/05/2022 - 17h39)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/ministro-da-defesa-pede-que-tse-divulgue-duvidas-de-
militares-sobre-eleicoes.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-06 05:33:49
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Título: MRE russo: OTAN defende resolução rápida do conflito na Ucrânia, mas faz
tudo para ela não acontecer
Descrição: A chancelaria russa criticou o que disse ser uma postura de duas 
caras da OTAN sobre o conflito na Ucrânia, referindo-se ao fornecimento de armas
a Kiev.
Url :https://br.sputniknews.com/20220506/russia-critica-otan-sobre-postura-
ucraniana-22542639.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-06 04:53:16
Título: Guerra mundial está ocorrendo agora mesmo a nível econômico, diz 
embaixador da Rússia na ONU
Descrição: Embaixador da Rússia na ONU, Vasily Nebenzya disse durante uma 
reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre Ucrânia que está 
ocorrendo uma guerra mundial a nível econômico à luz das medidas antirrussas 
tomadas em resposta à operação militar especial.
Url :https://br.sputniknews.com/20220506/guerra-mundial-esta-ocorrendo-agora-
mesmo-a-nivel-economico-diz-embaixador-da-russia-na-onu-22542102.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-06 03:55:30
Título: Embaixada russa em Washington exorta EUA a destruírem seus estoques de 
armas químicas
Descrição: Nesta sexta-feira (6), a embaixada da Rússia em Washington exortou os
Estados Unidos a destruírem seu arsenal químico, relembrando que Moscou já 
eliminou suas próprias armas deste tipo há alguns anos.
Url :https://br.sputniknews.com/20220506/embaixada-russa-em-washington-exorta-
eua-a-destruirem-seus-estoques-de-armas-quimicas-22541859.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-06 01:59:25
Título: EUA forneceram inteligência à Ucrânia para ataque ao cruzador russo 
Moskva, diz NYT
Descrição: Os Estados Unidos forneceram informações de seus serviços de 
inteligência à Ucrânia para o ataque contra o cruzador de mísseis Moskva, em 
abril. A informação foi veiculada na quinta-feria (5) pela mídia norte-
americana.
Url :https://br.sputniknews.com/20220506/eua-forneceram-inteligencia-a-ucrania-
para-ataque-ao-cruzador-russo-moskva-22541364.html

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-05-05 12:00:00
Título: “Ou escolhe um lado ou morre”: facções pressionam detentos e ex-
presidiários no Amazonas
Descrição: Reportagem ouviu pessoas presas, ex-detentos e familiares que relatam
a violência dos grupos criminosos e denunciam tortura no sistema carcerário
Url :https://apublica.org/2022/05/ou-escolhe-um-lado-ou-morre-faccoes-
pressionam-detentos-e-ex-presidiarios-no-amazonas/
 
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-05-05 12:00:00
Título: “Prisão é faculdade do ódio”, diz pesquisador sobre penitenciárias no 
Amazonas
Descrição: Em entrevista à Pública, sociólogo Fábio Candotti critica expansão do
encarceramento no estado e associa ação de grupos criminosos à pobreza e 
exclusão social
Url :https://apublica.org/2022/05/prisao-e-faculdade-do-odio-diz-pesquisador-
sobre-violencia-em-penitenciarias-no-amazonas/
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