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Fonte: Viomundo
Data: 2022-05-07
Título: Dilma e Erundina no lançamento do Vamos Juntos pelo Brasil: Que encontro lindo e
foto feliz!
Descrição: Neste sábado, 07-5, a ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) e a deputada
federal Luiza Erundina (PSOL-SP) participaram do lançamento do movimento Vamos
Juntos pelo Brasil, em São Paulo. Que registro feliz a foto acima. A primeira
mulher eleita presidenta do Brasil e a primeira mulher eleita prefeita da cidade
de São Paulo.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/dilma-e-erundina-no-lancamento-dovamos-juntos-pelo-brasil-que-encontro-lindo-e-foto-feliz.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-08 04:13:00
Título: Análise | Lançamento de chapa Lula-Alckmin põe democracia e mobilização
no centro do palco
Descrição: Pré-candidatura do ex-presidente representa frente que precisará de
participação popular para se eleger e para governar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/08/analise-lancamento-de-chapalula-alckmin-poe-democracia-e-mobilizacao-no-centro-do-palco
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-08 13:09:46
Título: Novo vídeo de Lula aborda ‘dois lados’ da eleição: ‘Existe aquele que
tira e o que reparte’
Descrição: Peça é divulgada no mesmo fim de semana do evento de oficialização da
pré-candidatura do petista à Presidência da República
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/novo-video-de-lula-aborda-doislados-da-eleicao-existe-aquele-que-tira-e-o-que-reparte/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-08 01:07:44
Título: A íntegra do discurso de Lula no lançamento de sua pré-candidatura [com
vídeo]
Descrição: O ex-presidente Lula participou, neste sábado (07/05), em São Paulo,
do lançamento do movimento Vamos Juntos pelo
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/a-integra-do-discurso-de-lula-nolancamento-de-sua-pre-candidatura-com-video/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-08 00:00:00
Título: Lula e Alckmin prometem o que Bolsonaro não entregou: governo
Descrição: O discurso de Lula no evento de lançamento da chapa Lula/Alckmin
explorou o principal ponto fraco de Bolsonaro: em 2018, os brasileiros não
queriam um político, mas queriam um governo. Isso, Bolsonaro não lhes deu. Quem
deu foi Lula.Leia mais (05/08/2022 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2022/05/lula-e-alckmin-prometem-o-quebolsonaro-nao-entregou-governo.shtml
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula um giro sudeste de Brasil para diálogos políticos
Descrição: 9 de mayo de 2022,
0:1Brasilia, 9 may (Prensa Latina) O expresidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva iniciará hoje uma nova turnê em
Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais (sudeste), para discutir
alianças políticas e plataformas estaduais para as eleições de outubro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=525984&SEO=lula-a-gira-porsudeste-de-brasil-para-dialogos-politicos

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-08
Título: Governo Bolsonaro e orçamento secreto da Câmara fizeram investidores
estrangeiros baterem em retirada do Brasil
Descrição: A combinação da degradação dos indicadores econômicos e ambientais no
governo Bolsonaro com as emendas do relator na Câmara dos Deputados (conhecidas
como “orçamento secreto”) é a grande responsável pela fuga do investimento
estrangeiro do país, especialmente na área de infraestrutura e concessões, que
pressupõem relacionamento com o poder público. A corrupção sem freios no
bolsonarismo é outro tema que tem afugentado os investidores. Segundo Claudio
Frischtak, sócio e gestor da Inter B Consultoria Internacional de Negócios, "nos
últimos três anos [período do governo Bolsonaro], o Brasil sofreu destruição
reputacional no exterior por não conseguir acompanhar a mudança de mentalidade
que está ocorrendo nos negócios". Ele falou à Folha de S.Paulo.
Url : https://revistaforum.com.br/economia/2022/5/8/governo-bolsonaro-oramentosecreto-da-cmara-fizeram-investidores-estrangeiros-baterem-em-retirada-dobrasil-116056.html
Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-09 04:30:47
Título: Bolsonaro será 1º presidente desde o Real a deixar salário mínimo
valendo menos
Descrição: RIO - Jair Bolsonaro vai terminar seu mandato em dezembro de 2022
como o primeiro presidente, desde o Plano Real, a deixar o salário mínimo
valendo menos do que quando entrou. Nenhum governante neste período, seja no
primeiro ou segundo mandato, entregou um mínimo que tivesse perdido poder de
compra.Pelos cálculos da Tullett Prebon Brasil, a perda será de 1,7%. Isso, se a
inflação não acelerar mais do que o previsto pelo mercado no Boletim Focus, do
Banco Central, base das projeções da corretora. As previsões vêm sendo revisadas
para cima há 16 semanas.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/bolsonaro-sera-1presidente-desde-real-deixar-salario-minimo-valendo-menos-25503959
Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-05-09
Título: Três a cada quatro brasileiros apontam o dinheiro como sua maior
preocupação, diz pesquisa
Descrição: Apenas 17,8% dos entrevistados afirmaram que conseguem cobrir os
gastos e poupar algum dinheiro ao fim do mês. Outros 33,7% confidenciaram que os
gastos são maiores que a renda mensal.
Url : https://g1.globo.com/economia/educacao-financeira/noticia/2022/05/09/tresa-cada-quatro-brasileiros-apontam-o-dinheiro-como-sua-maior-preocupacao-dizpesquisa.ghtml
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-08
Título: Jornalista Jamil Chade recebe ameaça de morte pelas redes sociais e
responde: “vocês não vencerão”
Descrição: O jornalista Jamil Chade, que com frequência faz denúncias
consistentes contra o governo de Jair Bolsonaro, postou neste domingo (8) em sua
conta no Twitter duas mensagens com ameaças de morte dirigidas a ele nas redes
sociais. Uma delas diz: “espero te ver em uma geladeira de algum I.M.L. por aí”.
A segunda, cuja divulgação foi de apenas um trecho, ameaça o jornalista a “sair
na rua aqui malandrão”. O correspondente internacional, que vive em Genebra,
escreveu a respeito das mensagens: “Insuportável. Inaceitável. Vocês não
vencerão”.
Url : https://www.brasil247.com/midia/jornalista-jamil-chade-recebe-ameaca-demorte-pelas-redes-sociais-e-responde-voces-nao-vencerao
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-08
Título: Emir Sader: Bolsonaro pode tentar, mas golpe não é certeza; chance de
sucesso é quase zero

Descrição: O sociólogo e cientista político Emir afirmou na manhã deste domingo
(8) em entrevista à Fórum que “nem de longe está certo que haverá um golpe de
Estado. Por outro lado, nem de longe está certo que Bolsonaro não irá tentar.
Tudo está em disputa no país”. Ele advertiu que “dar de barato que haverá um
golpe é naturalizar o golpe, desmobilizar e desmoralizar as pessoas”.
O jornalista e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do
ABC, Igor Fuser, afirmou na sexta-feira (6) ao Fórum Café que não vê espaço para
um golpe no país, devido à falta de apoio dos Estados Unidos. Sem apoio dos
Estados Unidos, os militares brasileiros não irão se aventurar a tentar um golpe
de Estado: “os Estados Unidos estão claramente apoiando a democracia e as
eleições no Brasil”. Para ele, o governo de Joe Biden “não tem interesse em
apoiar qualquer golpe na América Latina"
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/8/emir-sader-bolsonaro-podetentar-mas-golpe-no-certeza-chance-de-sucesso-quase-zero-116051.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-08 18:32:40
Título: Brasil divide com Turquia título de países com inflação, juros e
desemprego mais elevados
Descrição: Economia brasileira não registrava patamares tão elevados desses
índices desde 2016
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/08/brasil-divide-com-turquiatitulo-de-paises-com-inflacao-juros-e-desemprego-mais-elevados
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-08 16:03:59
Título: Policiais federais e rodoviários farão marcha em Brasília por aumento
salarial
Descrição: A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) elaborou um
calendário de manifestações para os próximos meses para pressionar pela
reestruturação da carreira de policial federal, com aumento de salário. A
primeira manifestação está agendada para quinta-feira (12), com atos previstos
para todo o país. A federação, que reúne 27 sindicatos, também planeja iniciar
uma campanha [ ]The post Policiais federais e rodoviários farão marcha em
Brasília por aumento salarial appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/policiais-federais-erodoviarios-farao-marcha-em-brasilia-por-aumento-salarial/
Fonte: RT en Español
Data: 2022-05-09 07:00:28
Título: A Rússia comemora o 77º Dia da Vitória da Grande Guerra Patriótica com
um desfile militar na Praça Vermelha de Moscou
Descrição: Este ano, 11.000 pessoas participaram do evento, incluindo tropas
vindas da área de combate em Donbass.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/429171-video-rusia-conmemorar-diavictoria-gran-guerra-patria?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-08 11:49:14
Título: Bem Viver na TV: Campanha Cuidar é Resistir mostra a força das
comunidades tradicionais
Descrição: Uma produção do Brasil de Fato dedicada a agroecologia, meio
ambiente, alimentação saudável, saúde e cultura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/08/bem-viver-na-tv-campanha-cuidare-resistir-mostra-a-forca-das-comunidades-tradicionais
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-08 11:49:08
Título: Mães artistas transformam relatos íntimos vividos na Pandemia em livro
Descrição: Pande(mãe)nicas são registros artísticos e fotográficos vividos por 6
mulheres que se tornaram mães na pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/08/maes-artistas-transformamrelatos-intimos-vividos-na-pandemia-em-livro

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-09 06:00:27
Título: Brasileiro imortal, Nei Lopes completa 80 anos: ‘Brasil mudou para pior’
Descrição: Grande estudioso da diáspora africana no Brasil faz aniversário nesta
segunda 9 com legado em livros e discos, sambistas fazem homenagem
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/brasileiro-imortal-neilopes-completa-80-anos-brasil-mudou-para-pior/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-07
Título: Lula convoca os brasileiros para restaurar a democracia e reconstruir o Brasil
Descrição: “Fui vítima de uma das maiores perseguições políticas e jurídicas da
história deste país, fato reconhecido pela Suprema Corte Brasileira e pela
Organização das Nações Unidas”, afirmou o ex-presidente Lula (PT) em seu
discurso no lançamento do Movimento Juntos pelo Brasil, realizado no Expo Center
Norte, em São Paulo, manhã deste sábado (7), se referindo a farsa processual
montada pelo ex-juiz Sérgio Moro, que o condenou à prisão, sem crime e sem
prova. “Mas não esperem de mim ressentimentos, mágoas ou desejos de vingança.
Primeiro, porque não nasci para ter ódio, nem mesmo daqueles que me odeiam”,
continuou o petista que falou de reconstrução, de esperança e de um Brasil para
todos os brasileiros, como a maioria dos convidados do evento, entre eles
o presidente Nacional da CUT, Sérgio Nobre, que falou sobre as prioridades do
próximo presidente neste dia que considerou histórico, e o o ex-ministro-chefe
da Casa Civil, Gilberto Carvalho, que se referiu as eleições deste ano como “uma
batalha duríssima, mas vitoriosa”. E a batalha será dura mesmo, como disse o expresidente, porque é preciso restaurar a democracia e reconstruir o país.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/lula-convoca-os-brasileiros-pararestaurar-a-democracia-e-reconstruir-o-brasil-e7b9
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-08 10:48:41
Título: Londres pede que líderes da Irlanda do Norte se unam após vitória
eleitoral do Sinn Fein
Descrição: Partido é a favor da unificação da província britânica com a
República da Irlanda
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/londres-pede-que-lideres-da-irlandado-norte-se-unam-apos-vitoria-eleitoral-do-sinn-fein/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-08 05:19:58
Título: Retomada das aulas presenciais acirra a violência nas escolas. O que
fazer para superá-la?
Descrição: Professores relatam aumento nos conflitos, indisciplina e brigas
entre estudantes. Pesquisadoras ouvidas por 'CartaCapital' defendem acolhimento
como estratégia para superá-los
Url :https://www.cartacapital.com.br/educacao/retomada-as-aulas-presenciaisacirra-a-violencia-nas-escolas-o-que-fazer-para-supera-la/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-09 00:47:20
Título: Bolsonaro, conhecido como Mick Jagger, torceu pelo Flamengo hoje
Descrição: ► Na quinta rodada do Brasileirão, o Fogão bateu por 1 a 0 o Mengão
Mick Jagger Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no
Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-conhecido-com-mick-jagger-torceupelo-flamengo-hoje/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-08 19:57:42
Título: Direita racista quer cassar mandato do vereador negro Renato Freitas em
Curitiba
Descrição: Por Milton Alves* Uma batalha importante e simbólica contra o racismo
estrutural e a odiosa perseguição política Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.

Url :https://www.esmaelmorais.com.br/direita-racista-quer-cassar-mandato-dovereador-negro-renato-freitas-em-curitiba/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-08 13:31:55
Título: Ser mãe nunca foi tão perigoso quanto no governo Bolsonaro
Descrição: ► As mães brasileiras, brancas ou pretas, só terão sossego e
conseguirão sua missão de proteger seus Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK
%% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/ser-mae-nunca-foi-tao-perigo-quanto-nogoverno-bolsonaro/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-08 01:46:35
Título: Esquerda vence eleição na Irlanda do Norte
Descrição: ► Sinn Féin anuncia “nova era” após vitória “sísmica” nas eleições na
Irlanda do Norte Partido nacionalista Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %
% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/esquerda-vence-eleicao-na-irlanda-do-norte/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-09 05:45:51
Título: Denuncie um juiz na imprensa e vá à falência (se não for preso)
Descrição: Desgostosos por serem citados em reportagens, juízes e
desembargadores contam com colegas para ganhar processos contra jornalistas e
censurar a imprensa.The post Denuncie um juiz na imprensa e vá à falência (se
não for preso) appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/09/assedio-judicial-denuncie-juiz-naimprensa-falencia/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-09 04:40:05
Título: Telegram ignora acordo para reverter bloqueio e não inibe fake news
Descrição: BRASÍLIA - O aplicativo de troca de mensagens Telegram conseguiu
reverter, em 20 de março, uma ordem de bloqueio no Brasil ao se comprometer com
uma série de medidas para evitar a propagação de fake news. Entre as promessas
assumidas pela empresa estava o monitoramento dos cem canais mais populares no
país. Uma análise feita pelo GLOBO, contudo, mostra que, mais de um mês depois,
parte dessas contas que estão entre as mais acessadas no país continua a abrigar
postagens com desinformações relacionadas às eleições, à vacina contra a Covid19 e ao uso de máscara.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/telegram-ignora-acordo-para-reverterbloqueio-nao-inibe-fake-news-1-25504066
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-08 13:53:47
Título: Sinn Féin: o que significa a vitória do antigo braço político do IRA que
quer Irlanda do Norte fora do Reino Unido
Descrição: O partido político Sinn Féin tem como objetivo final que a Irlanda do
Norte deixe o Reino Unido e se torne um único país junto com a República da
Irlanda.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61372072?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-08 10:14:52
Título: MK-Ultra: o programa secreto da CIA que buscava formas de controle
mental
Descrição: No início da Guerra Fria, a CIA financiou experimentos com pacientes
de institutos psiquiátricos e presos sem seu consentimento.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61367543?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal

Data: 2022-05-08 00:00:00
Título: Bolsonaro tumultua eleição com dados de urnas tratados com discrição
pelo Exército
Descrição: Os relatórios que o Exército produz sobre as urnas eletrônicas,
usados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para contestar a lisura do processo
eleitoral em 2022, são compartilhados com a cúpula do Ministério da Defesa por
um integrante do Alto Comando da Força.Leia mais (05/08/2022 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/bolsonaro-tumultua-eleicao-com-dados-de-urnas-tratados-comdiscricao-pelo-exercito.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-08 00:00:00
Título: Michelle Bolsonaro usa cadeia de TV a 5 meses da eleição para falar de
Dia das Mães
Descrição: A cinco meses das eleições presidenciais, o governo federal promoveu
novamente uma ação atípica e usou na noite deste domingo (8) cadeia nacional de
TV e rádio para que a primeira-dama Michelle Bolsonaro e a ministra da Mulher,
Cristiane Rodrigues Britto, falassem sobre o Dia das Mães.Leia mais (05/08/2022
- 21h50)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/michelle-bolsonaro-usa-cadeia-de-tv-a-5-meses-da-eleicaopara-falar-de-dia-das-maes.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-08 00:00:00
Título: Deputado que quebrou placa de Marielle quer revogar lei que dá liberdade
para professores no Rio
Descrição: O deputado estadual Rodrigo Amorim (PTB) apresentou projeto de lei na
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para revogar lei aprovada no ano
passado, que garante a professores \liberdade de cátedra\ e impede filmagens sem
consentimento prévio.Leia mais (05/08/2022 - 10h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/deputado-que-quebrou-placa-de-marielle-quer-revogarlei-que-da-liberdade-para-professores-no-rio.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-05-08 00:00:00
Título: Esquerda deveria estar no campo de batalha dos games, diz pesquisador
marxista
Descrição: \Os trabalhadores só conquistarão as reformas que merecem quando
puderem se reunir livremente e com força\, diz um Karl Marx pixelado, antes de
dar uma missão ao jogador, do outro lado da tela: pegar relatórios que estão
dentro de uma fábrica.Leia mais (05/08/2022 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2022/05/esquerda-deveria-estar-no-campo-de-batalha-dos-games-dizpesquisador-marxista.shtml
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-08 15:32:37
Título: Calendário de privatização da Dataprev é alterado duas vezes em menos de
uma semana
Descrição: No último dia 3 de maio, o site do hub de projetos do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) mostrava que a privatização da
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, a Dataprev seria adiada mais
uma vez. Contudo, em menos de uma semana e sem nenhum aviso ou justificativa, o
hub alterou [ ]The post Calendário de privatização da Dataprev é alterado duas
vezes em menos de uma semana appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/calendario-de-privatizacaoda-dataprev-e-alterado-duas-vezes-em-menos-de-uma-semana/

Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-08 13:12:05
Título: Alckmin faz o dobro de menções a Lula, que prioriza “soberania” em
discurso
Descrição: Eu e todos nós que estamos juntos nessa hora, temos uma causa:
restaurar a soberania do Brasil e do povo brasileiro. Essa foi a primeira das 24
vezes em que o ex-presidente Lula usou a palavra soberania em seu longo discurso
de lançamento da pré-candidatura à Presidência nesse sábado (8), em São Paulo.
Empregou soberano [ ]The post Alckmin faz o dobro de menções a Lula, que
prioriza soberania em discurso appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/alckmin-faz-o-dobro-demencoes-a-lula-que-prioriza-soberania/
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-08 11:27:08
Título: Sistema político e partidário foi feito por homens para homens, diz
socióloga
Descrição: Passados mais de 90 anos da conquista do voto feminino, instituído no
dia 24 de fevereiro de 1932, a participação das mulheres na política é cada vez
maior. No entanto, a igualdade com os homens ainda se mostra como um cenário
distante, com desafios que ainda precisam ser superados. No Senado Federal, as
mulheres ocupam [ ]The post Sistema político e partidário foi feito por homens
para homens, diz socióloga appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/sistema-politico-e-partidariofoi-feito-por-homens-para-homens-diz-sociologa/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-09 06:13:15
Título: Embargo petrolífero da União Europeia pode beneficiar a Rússia, segundo
especialista
Descrição: Há uma melhor forma de enfraquecer a Rússia do que proibindo o
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