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Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-06
Título: Lula e Alckmin lançam pré-candidatura neste sábado para "reconstruir o 
Brasil"
Descrição: Ocorre neste sábado (7) o lançamento do movimento Vamos Juntos pelo 
Brasil, que reúne movimentos sociais e partidos políticos que veem em Lula a 
esperança de recolocar o Brasil no caminho da justiça social, do crescimento 
econômico, da soberania nacional e da democracia real. O evento acontece às 10h,
no Expo Center Norte, em São Paulo.
Url : https://www.brasil247.com/poder/lula-e-alckmin-lancam-pre-candidatura-
neste-sabado-para-reconstruir-o-brasil 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Com Lula como esperança apresentam o movimento Vamos Juntos pelo Brasil
Descrição: Brasilia, 7 may (Prensa Latina). O movimento Vamos Juntos Por Brasil,
que reúne partidos políticos, sindicatos e personalidades em torno da pré-
candidatura eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será 
apresentado hoje em São Paulo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525658&SEO=con-lula-como-
esperanza-presentan-movimiento-vamos-juntos-por-brasil

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-06
Título: Lula mantém chances de vitória no primeiro turno na média das pesquisas,
diz Vox Populi
Descrição: Considerando apenas votos válidos, Lula subiu de 48% para 51% na 
média das pesquisas presenciais no último mês. Marcos Coimbra diz que sentimento
de "resolver logo" da população antecipa eleição.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/6/lula-mantem-chances-de-
vitoria-no-primeiro-turno-na-media-das-pesquisas-diz-vox-populi-115980.html 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-06 10:30:21
Título: Bolsonaro estaciona, Lula segue isolado no topo e ainda pode vencer no 
1º turno, diz Ipespe
Descrição: Resultado mostra estabilidade na corrida eleitoral após leve redução 
de vantagem de Lula na liderança
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/06/bolsonaro-estaciona-lula-segue-
isolado-no-topo-e-ainda-pode-vencer-no-1-turno-diz-ipespe

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-06
Título: Juliano Medeiros: “apoio a Lula é uma das decisões mais importantes da 
história do PSOL”
Descrição: “Eu considero que essa decisão foi uma das mais importantes da 
história do PSOL. Eu compararia com a decisão que o PSOL tomou em 2016, quando 
ficou evidente que o que estava acontecendo na Câmara dos Deputados era um golpe
contra Dilma Rousseff. E naquele momento o PSOL não era parte do governo da 
Dilma, aliás a gente estava bem crítico ao governo, por conta do ajuste fiscal 
que o Joaquim Levy vinha fazendo, e naquele momento a gente também decidiu que 
era nosso dever ir para as ruas defender o mandato da Dilma Rousseff, mesmo não 
sendo um mandato do PSOL ou um governo que o PSOL tinha ministérios ou 
secretarias. A gente compreendeu que o que estava em jogo era algo muito maior. 
Acho que o PSOL soube ler corretamente a gravidade do momento político em 2016 e
se somou ao movimento contra o golpe parlamentar que estava sendo armado contra 
a Dilma”, comparou Medeiros.
Url : https://www.brasil247.com/entrevistas/juliano-medeiros-apoio-a-lula-e-uma-
das-decisoes-mais-importantes-da-historia-do-psol 
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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-06 19:06:18
Título: Gastos no cartão corporativo da Presidência passam de R$ 4,2 milhões em 
35 dias, aponta deputado
Descrição: O valor é semelhante ao que foi gasto em todo o primeiro trimestre, 
entre janeiro e março (R$ 4,6 milhões)
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/gastos-no-cartao-corporativo-da-
presidencia-passam-de-r-42-milhoes-em-35-dias-aponta-deputado/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-06
Título: 56% dos brasileiros desaprovam perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira, diz Ipespe
Descrição: A nova rodada da pesquisa Ipespe, divulgada nesta sexta-feira (6), 
que mostra o ex-presidente Lula (PT) com 20 pontos a mais do que o presidente 
Jair Bolsonaro (PL) caso tenha segundo turno, revela também que a maioria dos 
brasileiros reprova o perdão de Bolsonaro a um aliado condenado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF). De acordo com a pesquisa, 56% dos brasileiros
desaprovam o perdão que o presidente concedeu ao deputado bolsnarista Daniel 
Silveira (União Brasil-RJ). Outros 29% afirmaram que aprovam a medida.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/56-dos-brasileiros-desaprovam-perdao-de-
bolsonaro-a-daniel-silveira-diz-ipespe-5a5c  

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-06 18:38:06
Título: Associação revela novos casos de brutalidade em aldeia Yanomami onde PF 
descartou denúncia 
Descrição: Polícia Federal diz que estupro e morte de adolescente não aconteceu,
mas indígenas pedem investigação mais ampla
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/06/associacao-revela-novos-casos-
de-brutalidade-em-aldeia-yanomami-onde-pf-descartou-denuncia

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-06
Título: Relatório Yanomami mostra rotina de terror imposta por garimpeiros
Descrição: A Hutukara Associação Yanomami divulgou hoje (6) comunicado em que 
relata que a comunidade de Aracaçá, na região de Waikás, em Roraima, vive um 
violento e trágico histórico desde 2017, com o assassinato de um homem conhecido
como C. Sanumá, durante uma briga com garimpeiros. O lançamento coincide com 
coletiva à imprensa da Polícia Federal, afirmando que as investigações sobre a 
denúncia de estupro seguido de morte de uma menina Yanomami, até o momento, 
levam a crer que não houve crime contra indígenas na comunidade de Aracaçá. E 
que a apuração, que ainda não foi concluída, tampouco encontrou indícios da 
morte de outra criança, que teria sido jogada em um rio. Conforme relatado à 
Hutukara, o indígena C. Sanumá tinha duas esposas e, após sua morte, ambas 
ficaram em situação de “extrema vulnerabilidade”, sendo prostituídas nos 
acampamentos de garimpo. Uma delas se suicidou logo após a morte do marido. Uma 
das filhas dos indígenas, de 16 anos na época, teria sido vítima de seguidos 
abusos após ser levada a se prostituir em um acampamento próximo a Aracaçá. A 
menor engravidou e sua criança morreu em 2019, com poucos meses de vida. Segundo
certidão de óbito, a causa foi traumatismo intracraniano. 
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2022/05/relatorio-yanomami-
mostra-rotina-de-terror-imposta-por-garimpeiros/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-06 07:30:44
Título: Bolsonaro estimulou avanço de garimpeiros sobre os Yanomami, relembre 
casos e declarações
Descrição: Presidente já descumpriu decisões do STF, defendeu garimpo em visita 
à TI e inaugurou ponte que beneficia garimpeiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/06/bolsonaro-estimulou-avanco-de-
garimpeiros-sobre-os-yanomami-relembre-casos-e-declaracoes 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-06 17:57:09
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Título: Pesquisadores alertam para escalada de violência contra os povos 
indígenas Parakanã, do Pará
Descrição: Acusados sem provas pelo assassinato de três jovens encontrados 
mortos dentro de uma reserva, os Parakanã têm sido alvo de ameaças e 
manifestações de ódio
Url :https://www.cartacapital.com.br/diversidade/pesquisadores-alertam-para-
escalada-de-violencia-contra-os-povos-indigenas-parakana-do-para/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-06 11:14:42
Título: Desmatamento na Amazônia em abril ultrapassa 1.000 km² e é 74% maior que
o recorde do mês
Descrição: A área de alertas de desmatamento na Amazônia ultrapassou 1.000 km² 
pela primeira vez em um mês de chuvas, de acordo com a série histórica calculada
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Url :https://br.sputniknews.com/20220506/desmatamento-amazonia-abril-maior-que-
recorde-do-mes-22544945.html

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Amazônia tem recorde de desmatamento em abril
Descrição: Foram mais de mil quilômetros quadrados de floresta derrubada, área 
74% superior à destruída no mesmo mês do ano passado. Cifra surpreende, por ser 
registrada em período de chuvas, quando normalmente há menos desmate.
Url :https://www.dw.com/pt-br/amazônia-tem-recorde-de-desmatamento-em-abril/a-
61713242?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-06 19:31:40
Título: Alta nos preços garante recorde histórico de dividendos aos acionistas 
da Petrobras
Descrição: Empresa tem estratégia de negócios centrada na geração de valor no 
curto prazo
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/alta-nos-precos-garante-recorde-
historico-de-dividendos-aos-acionistas-da-petrobras/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-06 16:14:20
Título: Bancos aplaudem, e Petrobras reafirma compromisso com gasolina cara e 
lucro alto
Descrição: Novo presidente diz a investidores que estatal continuará praticando 
preços baseados no mercado internacional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/06/bancos-aplaudem-e-petrobras-
reafirma-compromisso-com-gasolina-cara-e-lucro-alto

Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-06 17:00:15
Título: Na sala de visitas da Febraban, só políticos bolsonaristas
Descrição: De Arthur Lira a Ciro Nogueira e João Roma, aliados do presidente 
tomam cafezinho com os banqueiros. The post Na sala de visitas da Febraban, só 
políticos bolsonaristas appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/06/so-bolsonaristas-visitam-febraban/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-06 11:56:00
Título: Homem morre com suspeita de envenenamento por agrotóxicos no interior da
Bahia
Descrição: Empresa não disponibilizava luvas, máscaras e demais equipamentos de 
proteção individual, de acordo com familiares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/06/homem-morre-com-suspeita-de-
envenenamento-por-agrotoxicos-no-interior-da-bahia

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-05-06
Título: Expressão Popular e Armazém do Campo se unem ao MST na Semana do Café
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Descrição: Esta semana diversas ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) tem como tema o grão que mudou a história da humanidade: o café. Com
a estreia da Ópera “Café”, de Felipe Senna, criada a partir do libreto de Mário 
de Andrade e que conta com a participação do MST, e do lançamento do curta 
“Sabor da Terra: a experiência da produção de café na Bahia”, o Movimento 
resolveu unir as pautas em torno de uma semana com diversos conteúdos envolvendo
o queridinho da cozinha brasileira. Por isso, a livraria Expressão Popular e a 
rede Armazém do Campo também irão homenagear o café, presente no dia-a-dia das 
brasileiras e brasileiros. A ideia é trazer mais informação, cultura, e 
proporcionar uma experiência mais imersiva desta celebração. Afinal, sempre é 
tempo de homenagear este grão tão pequenino que tanto impacta na vida e história
de um país gigante como o Brasil.
Url : https://mst.org.br/2022/05/06/expressao-popular-e-armazem-do-campo-se-
unem-ao-mst-na-semana-do-cafe/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-06 21:03:03
Título: Incêndio atinge Palafitas no Recife e deixa centenas de pessoas 
desabrigadas
Descrição: Movimentos cobram políticas de moradia para a comunidade e estão 
arrecadando doações de roupas e alimentos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/06/incendio-atinge-palafitas-no-
recife-e-deixa-centenas-de-pessoas-desabrigadas
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-06 21:32:18
Título: Área técnica do TCU sugere intimação de hospitais militares por compra 
de próteses penianas
Descrição: O relatório observa que o SUS não é obrigado a fornecer próteses 
infláveis e que a inserção do dispositivo não consta no rol de procedimentos da 
ANS
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/area-tecnica-do-tcu-sugere-
intimacao-de-hospitais-militares-por-compra-de-proteses-penianas/
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-07 00:00:00
Título: Presidente do Ibama diz que é psicopata e não liga para jornais
Descrição: Presidente do Ibama, o advogado Eduardo Bim disse durante palestra em
abril que é \um psicopata\ e não está \nem aí\ para reportagens de jornal. Ele 
também desdenhou de decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que o 
afastou do cargo por 90 dias em 2021Leia mais (05/07/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/presidente-do-ibama-diz-que-e-psicopata-e-nao-liga-
para-jornais.shtml
 
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-05-06 13:00:00
Título: Caso Rubens Valente revela nova censura e põe em risco liberdade de 
imprensa
Descrição: “É um atentado à liberdade de expressão e de informação”, diz 
jornalista, condenado por STJ e STF a indenizar ministro Gilmar Mendes pela 
publicação do livro “Operação Banqueiro”
Url :https://apublica.org/2022/05/caso-rubens-valente-revela-nova-censura-e-poe-
em-risco-liberdade-de-imprensa/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-06 21:11:44
Título: Explosão em hotel de Cuba deixa 18 mortos, diz novo balanço oficial
Descrição: 'Até o momento, 74 pessoas foram recebidas feridas', declarou Julio 
Guerra, chefe de Serviços hospitalares do Ministério de Saúde Pública
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/explosao-em-hotel-de-cuba-deixa-18-
mortos-diz-novo-balanco-oficial/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-06 15:02:36
Título: Ex-presidente do Equador defende sistema de justiça latino-americano 
para combater perseguições
Descrição: \A contradição do sistema atual é que sua sede está em Washington\, 
defende Rafael Correa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/06/ex-presidente-do-equador-
defende-sistema-de-justica-latino-americano-para-combater-perseguicoes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-06 14:27:39
Título:  “Um Estado mouco”: o que significam os vetos de Bolsonaro a PLs de 
origem popular 
Descrição: Nos últimos dois anos, presidente barrou diferentes propostas 
nascidas a partir de demandas e grandes articulações civis
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/06/um-estado-mouco-o-que-
significam-os-vetos-de-bolsonaro-a-pls-de-origem-popular
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-06 14:20:31
Título: Após Jacarezinho, mais 47 chacinas ocorreram na região metropolitana do 
Rio de Janeiro
Descrição: Segundo o Instituto Fogo Cruzado, 23 das 28 mortes na chacina que 
completa um ano tiveram inquéritos arquivados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/06/apos-jacarezinho-mais-47-
chacinas-ocorreram-na-regiao-metropolitana-do-rio-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-06 12:59:31
Título: \Enxugamos gelo sujo de sangue\, diz presidenta da Comissão de DH da 
Alerj sobre Jacarezinho
Descrição: Segundo deputada Dani Monteiro, crianças da favela vivem com medo e 
traumas após operação policial mais letal do RJ
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/06/enxugamos-gelo-sujo-de-sangue-
diz-presidenta-da-comissao-de-dh-da-alerj-sobre-jacarezinho
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-06 12:04:11
Título: Em parecer, relator pede cassação do mandato do vereador de Curitiba 
Renato Freitas (PT)
Descrição: Vice-relatora, vereadora Maria Leticia (PV) pediu vista do processo, 
que deve ser devolvido na segunda (9)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/06/em-parecer-relator-pede-
cassacao-do-mandato-do-vereador-de-curitiba-renato-freitas-pt

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-06 09:59:17
Título: Bolsonaro volta a atacar processo eleitoral e diz que PL vai contratar 
auditoria externa
Descrição: Em live com general Heleno, presidente volta a usar Forças Armadas ao
dizer que não vão \apenas chancelar\ pleito
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/06/bolsonaro-volta-a-atacar-
processo-eleitoral-e-diz-que-pl-vai-contratar-auditoria-externa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-06 08:36:57
Título: General que questiona eleições contratou empresa israelense de ex-chefe 
de TI de Bolsonaro
Descrição: General Héber Portella chefia setor do Exército que firmou parceria 
com CySource, que contratou ex-diretor do Planalto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/06/general-que-questiona-eleicoes-
contratou-empresa-israelense-de-ex-chefe-de-ti-de-bolsonaro
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-06 07:45:21
Título: Privatização da Vale, 25 anos: lucros e crimes cometidos evidenciam mau 
negócio para o país
Descrição: Mineradora brasileira foi vendida em 1997 e mostrou ter valor maior 
que o estimado pelo Governo à época
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/06/privatizacao-da-vale-25-anos-
lucros-e-crimes-cometidos-evidenciam-mau-negocio-para-o-pais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-06 07:33:57
Título: Economistas divergem sobre eficiência da taxa Selic como “remédio” para 
frear inflação
Descrição: Economistas divergem sobre os efeitos da política econômica adotada 
pelo Banco Central quando os preços disparam
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/06/economistas-divergem-sobre-
eficiencia-da-taxa-selic-como-remedio-para-frear-inflacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-06 07:23:20
Título: Lula defende educação pública em aula na Unicamp: \Mercado não resolve o
problema da sociedade\
Descrição: Ex-presidente rechaçou intervenções de Bolsonaro nas universidades: \
Não quero reitor amigo, quero reitor competente\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/06/lula-defende-educacao-publica-
em-aula-na-unicamp-mercado-nao-resolve-o-problema-da-sociedade
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-07 06:00:26
Título: Nazaré da Mata volta a receber as festas abertas do maracatu rural após 
2 anos
Descrição: Depois da pandemia, a percussão, os sopros, os mestres, os caboclos, 
as yabás e outros personagens foram às ruas da cidade de Pernambuco, blocos já 
se preparam para o próximo carnaval
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/nazare-da-mata-volta-
as-festas-abertas-do-maracatu-rural-apos-2-anos/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-06 21:14:05
Título: Daniela Mercury abre mão de cachê por show em que manifestou apoio a 
Lula
Descrição: A empresa que representa a artista enviou ofício à Prefeitura com 
pedido de cancelamento do contrato, diz jornal
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/daniela-mercury-abre-mao-de-cache-
por-show-em-que-manifestou-apoio-a-lula/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-06 20:31:58
Título: Mendonça se declara suspeito em julgamento sobre dossiês antifascistas
Descrição: O magistrado era chefe do Ministério da Justiça, que produziu os 
documentos sob análise na Corte
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/mendonca-se-declara-suspeito-em-
julgamento-sobre-dossies-antifascistas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-06 20:05:42
Título: Fachin diz à Defesa que não se opõe à divulgação de documentos sobre 
processo eleitoral
Descrição: Presidente do TSE respondeu a questionamentos feitos pelo ministro 
Paulo Sérgio Nogueira
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/fachin-diz-a-defesa-que-nao-se-
opoe-a-divulgacao-de-documentos-sobre-processo-eleitoral2/
 
Fonte: CartaCapital
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Data: 2022-05-06 17:06:11
Título: PGR pede ao STF arquivamento de investigação envolvendo Ciro Nogueira
Descrição: Manifestação contraria relatório da PF que apontou crime de corrupção
contra o ministro da Casa Civil
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pgr-pede-ao-stf-arquivamento-de-
investigacao-envolvendo-ciro-nogueira/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-06 16:49:03
Título: Rui Falcão comandará a comunicação da campanha de Lula, diz vice-
presidente do PT
Descrição: Segundo José Guimarães, Falcão será auxiliado pelo prefeito de 
Araraquara (SP), Edinho Silva
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/rui-falcao-comandara-a-
comunicacao-da-campanha-de-lula-diz-vice-presidente-do-pt/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-06 16:15:47
Título: Moraes suspende corte de IPI para produtos que também são fabricados na 
Zona Franca de Manaus
Descrição: Decisão do ministro do STF é provisória e deverá ser confirmada pelo 
plenário, Ação foi movida pelo Solidariedade
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/moraes-suspende-corte-de-ipi-para-
produtos-que-tambem-sao-fabricados-na-zona-franca-de-manaus/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-06 14:28:49
Título: Alckmin testa positivo para Covid, mas PT mantém o lançamento da chapa 
com Lula
Descrição: Com o diagnóstico, a tendência é de que o ex-tucano participe da 
cerimônia virtualmente
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/alckmin-testa-positivo-para-covid-
mas-pt-mantem-o-lancamento-da-chapa-com-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-06 19:10:10
Título: A quem interessa o ‘falso debate’ sobre suposto golpe de Bolsonaro com 
apoio de militares?
Descrição: Há um &#8216,falso de debate&#8217, no ar sobre o suposto golpe de 
Jair Bolsonaro com apoio dos  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/a-quem-interessa-o-falso-debate-sobre-
suposto-golpe-de-bolsonaro-com-apoio-de-militares/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-06 14:28:40
Título: Boris Johnson sofre derrota para trabalhistas no Reino Unido
Descrição: O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, sofreu uma derrota
importante nas eleições municipais do Reino Unido  Bem-vindo à verdade, o post %
% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/boris-johnson-sofre-derrota-para-
trabalhistas-no-reino-unido/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-05-06 03:00:00
Título: A questão racial no modernismo brasileiro antes e depois da Semana de 
Arte Moderna. Entrevista especial com Deivison Campos
Descrição:  
A questão racial na Semana de Arte Moderna e no modernismo antes e depois do 
evento no Theatro Municipal de São [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/618326-a-questao-racial-no-modernismo-
brasileiro-antes-e-depois-da-semana-de-arte-moderna-entrevista-especial-com-
deivison-campos
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Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-07 06:00:15
Título: Lula lança pré-candidatura: veja alianças e cinco principais desafios
Descrição: SÃO PAULO - Considerada improvável devido ao histórico de disputas, a
chapa formada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) será 
apresentada oficialmente neste sábado, em um evento para 4.000 pessoas em São 
Paulo. 
Url :https://oglobo.globo.com/politica/lula-lanca-pre-candidatura-veja-aliancas-
cinco-principais-desafios-25503065
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-07 04:30:50
Título: Mais numerosas, classes D e E veem país sem diálogo e politicamente 
dividido
Descrição: SÃO PAULO — As classes D e E se tornaram mais numerosas na última 
década e já ultrapassam a soma dos outros estratos sociais brasileiros (A, B e 
C). Pelo volume, o voto desse eleitorado de baixo poder aquisitivo tem potencial
para decidir as eleições presidenciais de outubro. Quando o assunto é política, 
brasileiros com renda per capita de até R$ 520 consideram que a sociedade 
continua bastante dividida. 
Url :https://oglobo.globo.com/politica/mais-numerosas-classes-e-veem-pais-sem-
dialogo-politicamente-dividido-25502993
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-06 10:33:43
Título: Quem está por trás de campanha por voto jovem postada por Leo DiCaprio e
que irritou Bolsonaro?
Descrição: Fãs de K-pop, coletivos de meninas e organizações sociais viralizaram
campanhas com linguagem jovem e levaram a um recorde de engajamento com mais de 
dois milhões de adolescentes brasileiros alistados para votar em 2022.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61347034?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-07 00:00:00
Título: Eduardo Leite é pressionado a disputar Governo do RS, mas despista e 
exalta sucessor
Descrição: Cresce dentro do PSDB gaúcho e entre os partidos mais próximos do 
governo ?Podemos, União Brasil e PSD? a pressão para que Eduardo Leite se 
recoloque como candidato ao Governo do Rio Grande do Sul, posto ao qual ele 
renunciou em 31 de março para \ficar disponível para outras eventuais 
missões\.Leia mais (05/07/2022 - 04h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/eduardo-leite-e-pressionado-a-disputar-governo-do-rs-mas-
despista-e-exalta-sucessor.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-07 00:00:00
Título: Bolsonaro tenta barrar relatório sobre assessor após ordem de Moraes à 
PF
Descrição: A Advocacia-Geral da União contestou, nesta sexta-feira (6), a 
decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de 
mandar a Polícia Federal produzir um relatório sobre o coronel Mauro Cid, 
ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro (PL).Leia mais (05/07/2022 - 
04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/bolsonaro-tenta-barrar-relatorio-sobre-assessor-apos-ordem-
de-moraes-a-pf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-06 00:00:00
Título: Vídeos antigos são usados para inflar atos pró-Bolsonaro em 1º de maio
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Descrição: São enganosas postagens que mostram vídeos de manifestações de apoio 
ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e dão a entender que os atos ocorreram em 1º 
de maio de 2022, no Dia do Trabalhador. Um dos vídeos mostra uma manifestação 
com milhares de pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo, outra em Copacabana, 
no Rio de Janeiro, e outra na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.Leia mais 
(05/06/2022 - 19h33)
Url 
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-06 00:00:00
Título: Ato de Lula com Alckmin repete roteiro de 20 anos atrás com José Alencar
Descrição: Um vice atrelado à direita, reprovado inicialmente por segmentos da 
militância e repelido por uma parcela dos dirigentes partidários é recebido com 
vaias ao ser entronizado como companheiro de chapa de Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) na eleição à Presidência da República -mas depois acaba aceito.Leia mais 
(05/06/2022 - 12h31)
Url 
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-06 00:00:00
Título: Ipespe: Lula tem 44% e Bolsonaro 31% no primeiro turno das eleições
Descrição: Pesquisa Ipespe contratada pela XP Investimentos e divulgada nesta 
sexta-feira (6) aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente 
da corrida presidencial com 44% das intenções de voto na pesquisa estimulada -
quando é apresentada a lista de nomes dos pré-candidatos.Leia mais (05/06/2022 -
12h02)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/ipespe-lula-tem-44-e-bolsonaro-31-no-primeiro-turno-das-
eleicoes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-06 00:00:00
Título: Bolsonaro desenha golpe com apoio do centrão e de militares
Descrição: Que Jair Messias Bolsonaro é dado a golpismos, isso se sabe desde que
ele era um obscuro deputado vivendo nas sombras limítrofes do baixo clero da 
Câmara. Basta ler qualquer declaração dele dada nas três décadas em que habitou 
naquele mundo de rachadinhas e migalhas do grande butim das lideranças.Leia mais
(05/06/2022 - 10h57)
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-06 10:30:36
Título: Ex-chefe de negócios do WhatsApp lamenta venda ao Facebook: 'Monstro que
devora dados de usuários'
Descrição: O aplicativo da rede social WhatsApp foi vendido ao Facebook por US$ 
22 bilhões em 2014, com a expetativa original de ser amigável aos usuários, de 
acordo com um ex-chefe de negócios do WhatsApp.
Url :https://br.sputniknews.com/20220506/ex-chefe-de-negocios-do-whatsapp-
lamenta-venda-ao-facebook-monstro-que-devora-dados-de-usuarios-22544164.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-06 07:19:08
Título: Peskov: existe ameaça à integridade territorial da Ucrânia a partir da 
Polônia

https://br.sputniknews.com/20220506/ex-chefe-de-negocios-do-whatsapp-lamenta-venda-ao-facebook-monstro-que-devora-dados-de-usuarios-22544164.html
https://br.sputniknews.com/20220506/ex-chefe-de-negocios-do-whatsapp-lamenta-venda-ao-facebook-monstro-que-devora-dados-de-usuarios-22544164.html
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/bolsonaro-desenha-golpe-com-apoio-do-centrao-e-de-militares.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/bolsonaro-desenha-golpe-com-apoio-do-centrao-e-de-militares.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/bolsonaro-desenha-golpe-com-apoio-do-centrao-e-de-militares.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/ipespe-lula-tem-44-e-bolsonaro-31-no-primeiro-turno-das-eleicoes.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/ipespe-lula-tem-44-e-bolsonaro-31-no-primeiro-turno-das-eleicoes.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/ipespe-lula-tem-44-e-bolsonaro-31-no-primeiro-turno-das-eleicoes.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/ato-de-lula-com-alckmin-repete-roteiro-de-20-anos-atras-com-jose-alencar.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/ato-de-lula-com-alckmin-repete-roteiro-de-20-anos-atras-com-jose-alencar.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/ato-de-lula-com-alckmin-repete-roteiro-de-20-anos-atras-com-jose-alencar.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/atos-pro-bolsonaro-em-1o-de-maio-sao-alvo-de-fake-news.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/atos-pro-bolsonaro-em-1o-de-maio-sao-alvo-de-fake-news.shtml


Descrição: A Polônia tem sido um oponente há muito tempo. Entretanto, nos 
últimos tempos, tornou-se hostil e a possibilidade de ela constituir uma ameaça 
à integridade territorial da Ucrânia é um fato, disse Dmitry Peskov, porta-voz 
do presidente russo.
Url :https://br.sputniknews.com/20220506/peskov-existe-ameaca-a-integridade-
territorial-da-ucrania-a-partir-da-polonia-22543649.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-06 05:33:49
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: Xinhua - China
Título: China nunca olvidará bombardeo de OTAN contra embajada china: Portavoz
Descrição: El pueblo chino nunca olvidará las atrocidades bárbaras de la OTAN de
bombardear la Embajada china en Belgrado en 1999 y jamás permitirá que se repita
la tragedia histórica, dijo hoy viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones
Exteriores chino Zhao Lijian. Zhao hizo las declaraciones en una conferencia de 
prensa diaria al responder una pregunta relacionada con el tema, e indicó que el
7 de mayo de 1999, la OTAN encabezada por Estados Unidos bombardeó la Embajada 
china en Belgrado, lo que causó la muerte a tres periodistas chinos y heridas a 
más de 20 diplomáticos chinos. "La OTAN afirma ser una organización defensiva, 
pero de hecho ha violado repetidamente el derecho internacional y ha librado 
guerras deliberadamente contra países soberanos, lo que ha socavado la paz 
mundial y regional y ha matado y desplazado a un gran número de civiles 
inocentes", señaló el portavoz.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/06/c_1310585731.htm 
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