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Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-09
Título: Petrobras aumenta em 8,9% preço do diesel nas refinarias nesta terça (10)
Descrição: Em meio a uma inflação de dois dígitos (11,3%) nos últimos doze
meses, estimulada pela alta dos combustíveis, o governo de Jair Bolsonaro (PL)
continua mantendo a Política de Paridade de Importação (PPI) que autoriza a
Petrobras a reajustar os preços dos combustíveis com base no barril do petróleo
e cotação do dólar. O resultado nefasto dessa decisão é mais um aumento, de
8,87%, no preço do óleo diesel, que deve custar em média R$ 4,91, o litro –
R$0,40 a mais do que os atuais R$ 4,51, nas distribuidoras – a partir desta
terça-feira (10). Somente neste ano o preço do diesel da Petrobras subiu 47%. Em
12 meses, de abril de 2021 a abril deste ano, a alta acumulada é de 52,53%,
segundo a prévia da inflação de abril, medida pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo 15 (IPCA-15).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/petrobras-aumenta-em-8-9-preco-do-dieselnas-refinarias-nesta-terca-10-4bf7
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-09 12:28:28
Título: Após lucro de R$ 44 bi, Petrobras anuncia reajuste de 9% no diesel
Descrição: Preço médio do combustível usado por caminhões deve chegar a R$ 7 no
país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/09/apos-lucro-de-r-44-bi-petrobrasanuncia-reajuste-de-9-no-diesel
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-09
Título: Aumento do diesel chega a 165,6% desde 2019, mas Bolsonaro finge não ter
nada com isso
Descrição: Anunciado hoje (9), o novo aumento no preço do diesel nas refinarias,
de 8,87%, provocou indignação dos caminhoneiros. A Federação Única dos
Petroleiros (FUP) afirmou que “é mais uma medida com impactos cruéis sobre a
inflação”. Segundo o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar, a alta “contribui
ainda mais para a explosão dos preços da comida dos brasileiros”. A inflação,
que não para de subir desde meados de 2020, já corroeu um terço do poder de
compra dos salários, considerando-se o período a partir de 2017. “Bolsonaro
mente mais uma vez quando diz não poder mudar o PPI, política que reajusta
preços de acordo com a variação do petróleo no mercado internacional, oscilação
cambial e custo de importação”, diz Bacelar no site da entidade.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/05/aumento-do-dieselchega-a-1656-desde-2019-mas-bolsonaro-finge-nao-ter-nada-com-isso/
Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-05-09
Título: O peso da inflação: Após comprar cesta básica, brasileiro fica com R$
74,00 do salário mínimo
Descrição: “No IPCA 15 de abril, 78% dos itens subiram. É o mais alto desde
fevereiro de 2003. Ou seja, a inflação está disseminada, os serviços estão
subindo, os bens industriais estão subindo. É uma inflação que não se restringe
ao alimento, e esse é o maior drama de hoje”, explica Lamucci.
Para o editor do "Valor Econômico", a corrosão do poder de compra é “o calcanhar
de Aquiles” do governo Bolsonaro nas eleições de 2022 – o primeiro a completar o
mandato com o valor do salário mínimo mais baixo do que quando iniciou. Segundo
Lamucci, isso indicaria as manobras do presidente “para tirar o foco da
economia.” “Isso ajuda a explicar porque essa tentativa de se descolar da
responsabilidade pelo aumento do preço dos combustíveis. Agora, o eleitor
costuma identificar a inflação com quem está no poder. Isso é o que assusta o
presidente, então ele tenta fazer esse malabarismo de afastar qualquer
responsabilidade pelo que ocorre com os preços dos combustíveis.”

Url : https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2022/05/10/o-peso-dainflacao-apos-comprar-cesta-basica-brasileiro-fica-com-r-7400-do-salariominimo.ghtml
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-09
Título: Saiba quanto os planos médicos vão aumentar com o novo reajuste
Descrição: Este deverá ser o maior aumento já aprovado pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar. Não bastassem os constantes aumentos de combustíveis, da
cesta básica, entre outros, em tempos de Jair Bolsonaro (PL), os planos de saúde
deverão impor ao consumidor um valor adicional de R$ 128 por mês, em média. O
levantamento foi realizado pela CNN e leva em conta um plano de saúde com
serviço hospitalar e ambulatorial, que custa R$ 800, valor médio, conforme
informação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e projeção da
Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) e da Associação Brasileira
de Planos de Saúde (Abramge).
Url : https://revistaforum.com.br/saude/2022/5/9/saiba-quanto-os-planos-medicosvo-aumentar-com-novo-reajuste-116115.html
Fonte: Jacobin
Data: 2022-05-09
Título: Como as privatizações estão aumentando a inflação
Descrição: Por LADISLAU DOWBOR . Nos últimos anos, as estatais brasileiras
sofreram uma série de privatizações, muitas vezes parcialmente, como é o caso da
Petrobras. Agora a conta chegou: inflação generalizada dos custos, impulsionado
pelo aumento irracional da energia, gás e gasolina, e o lucro bilionário de
poucos acionistas - que nunca investiram um centavo na estatal.
Url : https://jacobin.com.br/2022/05/como-as-privatizacoes-estao-aumentando-ainflacao-no-brasil/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-10 06:00:03
Título: Desfinanciamento da educação pública é projeto do capital
Descrição: Existe uma política de desmonte da educação brasileira, sob todos os
aspectos, orquestrada e operada pelos setores que golpearam a democracia
brasileira
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/desfinanciamento-da-educacaopublica-e-projeto-do-capital/
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-09
Título: Lula é ovacionado em BH e manda recado a Bolsonaro: 'você tem medo de
perder as eleições e ser preso'
Descrição: "A gente tem que falar: ‘Bolsonaro, seus dias estão contados’. Não
adianta desconfiar de urnas. Você tem medo de perder as eleições e ser preso
depois", disse Lula durante evento em Minas Gerais. "Não é Lula que vai derrotar
Bolsonaro. É o povo mineiro e o povo brasileiro", declarou. "Nosso adversário
mente sete vezes por dia, é rei das fake news. Conta mentira todo dia contra o
povo".
Url : https://www.brasil247.com/regionais/sudeste/lula-e-ovacionado-em-bh-emanda-recado-a-bolsonaro-voce-tem-medo-de-perder-as-eleicoes-e-ser-preso
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-09
Título: Lula cresce 6,5% em Minas Gerais e passa a 44,4% em pesquisa Datatempo
Descrição: Nova pesquisa Datatempo sobre o cenário eleitoral em Minas Gerais,
divulgada nesta segunda-feira (9) pelo jornal O Tempo, mostra que Lula (PT)
lidera com folga a corrida presidencial entre os eleitores do estado,
considerado chave para a disputa ao Palácio do Planalto. Segundo o estudo,
considerando os votos válidos, isto é, sem os votos nulos e em branco, Lula
liquidaria o pleito já no 1º turno se a eleição fosse decidida em MG. O petista
tem 51,4%, contra 34,7% de votos válidos do atual presidente Jair Bolsonaro
(PL).

Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/9/lula-cresce-65-em-minasgerais-passa-444-em-pesquisa-datatempo-116110.html
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-09 15:06:55
Título: Que Lula e Alckmin honrem nossos votos
Descrição: O ex-governador enfatizou a importância da lealdade na política. Um
valor importante, mas ainda bastante menosprezado no Brasil
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/que-lula-e-alckmin-honrem-nossosvotos/
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-09
Título: Risco de Golpe no Brasil: Alerta tem ‘ok’ de Biden e é enviado a
multinacionais
Descrição: Segundo a Revista Veja, texto de ex-diplomata dos EUA recebeu aval da
Casa Branca e foi encaminhado para CEO’s de grandes empresas, falando de sanções
em caso de ruptura institucional
Url : https://revistaforum.com.br/global/2022/5/9/risco-de-golpe-no-brasilalerta-tem-ok-de-biden-enviado-multinacionais-116109.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-09 19:45:32
Título: MP pede ao TCU investigação de contrato do Exército com empresa
israelense, revelado pelo BdF
Descrição: General que questiona o TSE contratou empresa que tem ex-diretor de
Bolsonaro como executivo, mostra reportagem
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/09/mp-pede-ao-tcu-investigacao-decontrato-do-exercito-com-empresa-israelense-revelado-pelo-bdf
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-09
Título: Segundo a PF, conspiração contra urnas eletrônicas teve participação da
Abin e de generais Ramos e Heleno
Descrição: Inquérito da Polícia Federal mostra que o general Luiz Eduardo Ramos
e a Abin (Agência Brasileira de Inteligência), ligada ao Gabinete de Segurança
Institucional chefiado pelo general Augusto Heleno, atuaram na busca de
informações contra as urnas eletrônicas desde 2019, informa Fabio Serapião na
Folha de S.Paulo.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/segundo-a-pf-conspiracao-contra-urnaseletronicas-teve-participacao-da-abin-e-de-generais-ramos-e-heleno
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-09 16:19:00
Título: TSE rebate o Ministério da Defesa: Não existe ‘sala escura’ para
apuração dos votos
Descrição: Os questionamentos da Defesa ocorrem em meio a uma nova onda de
declarações do presidente Jair Bolsonaro que tentam deslegitimar o processo
eleitoral
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tse-rebate-o-ministerio-da-defesanao-existe-sala-escura-para-apuracao-dos-votos/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-09 09:29:21
Título: Com Pazuello e Braga Netto, Bolsonaro ignora reprovação à gestão da
pandemia em campanha
Descrição: Ex-ministro da Saúde vai chefiar plano de governo, posto de
protagonismo na eleição, ex-ministro da Defesa será vice
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/09/com-pazuello-e-braga-nettobolsonaro-ignora-reprovacao-a-gestao-da-pandemia-em-campanha
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-09 17:55:05

Título: Governo boicotou fiscalização contra garimpo em terras Yanomami, diz
entidade de servidores
Descrição: Associação afirma que última operação na região ocorreu há 5 meses, \
sou psicopata\, declara presidente do Ibama
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/09/governo-boicotou-fiscalizacaocontra-garimpo-em-terras-yanomami-diz-entidade-de-servidores
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-09 12:57:57
Título: Ailton Krenak recebe título de Doutor Honoris Causa pela UnB nesta
quinta (12)
Descrição: A comunidade poderá acompanhar a cerimônia em transmissão ao vivo
pelo canal da UnBTV
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/09/ailton-krenak-recebe-titulo-dedoutor-honoris-causa-pela-unb-nesta-quinta-12
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-09 13:49:57
Título: Governo Bolsonaro acumula casos de \porta giratória\, relembre episódios
e entenda fenômeno
Descrição: Economistas debatem saída de integrantes do alto escalão do poder
público para empresas do mesmo setor em que atuavam
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/09/governo-bolsonaro-acumula-casosde-porta-giratoria-relembre-episodios-e-entenda-fenomeno
Fonte: Congresso em Foco
Título: Ciro Gomes testa positivo para covid
Descrição: O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes (PDT), testou
positivo para a covid-19 nesta segunda-feira (9). O presidenciável cancelou os
compromissos de pré-campanha que estavam previstos para os próximos dias no Rio
de Janeiro. Confira o tuíte: Infelizmente testei positivo para a Covid. Os
sintomas estão leves e, se Deus quiser, breve estarei recuperado. [ ]The post
Ciro Gomes testa positivo para covid appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/ciro-gomes-testa-positivopara-covid/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-09 19:44:14
Título: MST inicia plantio solidário na Zona da Mata mineira e quer doar cinco
toneladas de alimentos
Descrição: Movimento quer ajudar no combate à fome. Atividade virtual de
lançamento acontece nesta terça (10)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/09/mst-inicia-plantio-solidario-nazona-da-mata-mineira-e-quer-doar-cinco-toneladas-de-alimentos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-09 21:08:01
Título: \Volta para a senzala\: relator teria enviado e-mail com ofensas a
vereador de Curitiba
Descrição: Assessoria do vereador Sidnei Toaldo diz que não reconhece mensagem e
irá entrar com denúncia por crime cibernético
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/09/volta-para-a-senzala-relatorteria-enviado-e-mail-com-ofensas-a-vereador-de-curitiba
Fonte: Congresso em Foco
Título: Allan dos Santos desafia STF e volta para o YouTube
Descrição: O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos criou um novo canal no
YouTube, plataforma onde teve as contas bloqueadas em outubro de 2021 por
determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
Allan é investigado em dois inquéritos no Supremo: o primeiro trata-se sobre a
divulgação de fake news e ataques proferidos à [ ]The post Allan dos Santos
desafia STF e volta para o YouTube appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/allan-dos-santos-desafia-stfe-volta-para-o-youtube/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Competição com bolsonarismo nas redes sociais é injusta\
Descrição: Para pesquisador de Harvard, enquanto bolsonarismo gera engajamento
com mentiras, campo democrático é cobrado a seguir ética e moral. Com resposta
institucional insuficiente, fake news vão rolar soltas na eleição, prevê.
Url :https://www.dw.com/pt-br/competição-com-bolsonarismo-nas-redes-sociais-éinjusta/a-61737516?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Congresso em Foco
Título: Ministro da Defesa quer cadeira de general no Comitê de Transparência
das Eleições
Descrição: O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, encaminhou
ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, um documento
no qual evoca para si o direito à cadeira no Comitê de Transparência das
Eleições (CTE). Originalmente esta vaga caberia às Forças Armadas, tendo sido
designado para ela o general Heber Garcia Portella. “Solicito [ ]The post
Ministro da Defesa quer cadeira de general no Comitê de Transparência das
Eleições appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/ministro-da-defesa-quercadeira-de-general-no-comite-de-transparencia-das-eleicoes/
Fonte: Poder360
Título: Congresso manda ao STF dados de emendas de relator
Descrição: Informações são de 340 deputados e 64 senadores, Corte determinou
prestação de contas de 2020 e 2021
Url :https://www.poder360.com.br/justica/congresso-manda-ao-stf-dados-deemendas-de-relator/
Fonte: Vatican News - Português
Título: O Papa às pessoas Lgbt: Deus é Pai e não renega nenhum de seus filhos
Descrição: Francisco responde numa carta manuscrita em espanhol a algumas
perguntas feitas pelo padre jesuíta James Martin, engajado na pastoral com
pessoas Lgbt
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-05/papa-francisco-pessoaslgbt-carta-padre-jesuita-james-martin.html
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-05-09
Título: Presidente do México contrata mais de 500 médicos cubanos
Descrição: Nesta segunda (9), o presidente do México, Andrés Manuel López
Obrador, anunciou que o país contratará mais de 500 médicos cubanos. A demanda
se dá para compensar a falta de profissionais de saúde. O anúncio se deu durante
turnê pela América Central e Caribe, na qual divulgou a contratação. O
mandatário mexicano também afirmou que comprará vacinas contra Covid-19 de Cuba.
“Vamos contratar médicos de Cuba que virão trabalhar em nosso país. Tomamos essa
decisão porque não temos os médicos de que precisamos no país”, disse Obrador em
entrevista coletiva.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/presidente-do-mexicocontrata-mais-de-500-medicos-cubanos/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-05-09
Título: Dinheiro para armas enquanto o planeta queima
Descrição: Vijay Prashad reflete sobre a riqueza social desperdiçada em nome da
defesa da hegemonia dos EUA. Dois relatórios importantes foram divulgados no mês
passado, nenhum deles recebendo a atenção que merecem. Em 4 de abril, foi
publicado o relatório do Grupo de Trabalho III do Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas , evocando uma forte reação do secretário-geral das
Nações Unidas, António Guterres. O relatório, disse ele , “é uma litania de
promessas climáticas não cumpridas. É um arquivo de vergonha, catalogando as
promessas vazias que nos colocam firmemente no caminho para um mundo
inabitável.” Na COP26, os países desenvolvidos se comprometeram a gastar

modestos US$ 100 bilhões para o Fundo de Adaptação para ajudar os países em
desenvolvimento a se adaptarem às mudanças climáticas. Enquanto isso, em 25 de
abril, o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI)
divulgou seu relatório anual , constatando que os gastos militares mundiais,
pela primeira vez, ultrapassaram a marca de US$ 2 trilhões. Os cinco maiores
gastadores – Estados Unidos, China, Índia, Reino Unido e Rússia – responderam
por 62% desse valor. Os Estados Unidos, por si só, respondem por 40% do total de
gastos com armas. Há um fluxo interminável de dinheiro para armas, mas menos do
que uma ninharia para evitar um desastre planetário.
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/09/money-for-weapons-as-the-planetburns/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-09 21:15:08
Título: Chapa Lula/Alckmin lança pré-candidatura em evento com milhares de
pessoas em Minas Gerais
Descrição: Nos próximos dias, Lula também passa por Contagem e por Juiz de Fora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/09/chapa-lula-alckmin-lanca-precandidatura-em-evento-lotado-em-minas-gerais
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-09 19:45:52
Título: Análise | Brasil verde e amarelo: sem direitos, sem trabalho e sem
renda, por Mônica Francisco
Descrição: Tudo é fruto de uma mesma ideologia que governa para poucos e
despreza pobres, pretos, mulheres e população LGBTQIA+
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/09/analise-brasil-verde-e-amarelosem-direitos-sem-trabalho-e-sem-renda-por-monica-francisco
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-09 19:44:04
Título: Cartórios registram crescimento de mães solo no Brasil em cinco anos
Descrição: Nos quatro primeiros meses deste ano, mais de 55 mil crianças foram
registradas sem o nome do pai
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/09/cartorios-registram-crescimentode-maes-solo-no-brasil-em-cinco-anos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-09 19:19:28
Título: Juíza nega prisão de sargento dos bombeiros que atirou contra atendente
do McDonald's no Rio
Descrição: Autor de disparos fugiu, delegado que pediu prisão cita crime
hediondo praticado por agente de Estado e com arma ilegal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/09/juiza-nega-prisao-de-sargentodos-bombeiros-que-atirou-contra-atendente-do-mcdonald-s-no-rio
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-09 13:24:18
Título: Em Recife, rede de doulas debate a importância da humanização do parto
com recorte racial
Descrição: Parto humanizado estimula protagonismo da gestante e evita a
violência obstétrica, que ocorre em 25% dos casos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/09/em-recife-rede-de-doulas-debatea-importancia-da-humanizacao-do-parto-com-recorte-racial
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-09 10:59:05
Título: Em discurso, Putin evoca 2ª Guerra para justificar ação na Ucrânia e
reforça questão da OTAN
Descrição: Cercado de expectativa, discurso de Putin no Dia da Vitória não teve
anúncios decisivos sobre guerra na Ucrânia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/09/em-discurso-putin-evoca-2guerra-para-justificar-acao-na-ucrania-e-reforca-questao-da-otan

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-09 07:51:16
Título: Processo contra Ola Bini tem consequências para toda a América Latina,
aponta pesquisa
Descrição: Ciberativista amigo de Assange pode ser condenado a até 5 anos de
prisão pela Justiça do Equador
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/09/processo-contra-ola-bini-temconsequencias-para-toda-a-america-latina-aponta-pesquisa
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-09 19:54:56
Título: Defesa de Daniel Silveira recorre de multa: ‘Coloca em risco a
sobrevivência do deputado’
Descrição: O ministro Alexandre de Moraes, do STF, o multou em R$ 405 mil por
descumprimento do uso da tornozeleira eletrônica, além de violações a outras
proibições
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/defesa-de-daniel-silveira-recorrede-multa-coloca-em-risco-a-sobrevivencia-do-deputado/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-09 18:41:47
Título: Líder do governo anuncia motociata com Bolsonaro em horário de
expediente
Descrição: Pelas redes sociais, Ricardo Barros disse que se reuniu com as forças
de segurança nesta segunda-feira para preparar o evento desta semana
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lider-do-governo-anunciamotociata-com-bolsonaro-em-horario-de-expediente/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-09 17:35:26
Título: Lula lidera em Minas Gerais com 44,4%, contra 29,9% de Bolsonaro
Descrição: Nenhum candidato além de Lula e Bolsonaro marca um percentual de dois
dígitos, diz pesquisa
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lula-lidera-em-minas-geraiscom-444-contra-299-de-bolsonaro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-09 17:20:43
Título: Gilmar Mendes determina abertura de novo prazo para eleição de
governador-tampão em Alagoas
Descrição: Ministro do STF decidiu que candidatos a governador e vice precisam
estar inscritos na mesma chapa. Disputa opõe aliados do presidente da Câmara,
Arthur Lira, e do senador Renan Calheiros
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/gilmar-mendes-determina-aberturade-novo-prazo-para-eleicao-de-governador-tampao-em-alagoas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-09 17:11:39
Título: Vaquinha busca arrecadar fundos para repórter condenado a indenizar
Gilmar Mendes
Descrição: O ministro alegou ter tido a 'honra ferida' em livro publicado pelo
jornalista Rubens Valente. Abraji entende que o caso abre precedente perigoso
para a liberdade de imprensa
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/vaquinha-busca-arrecadar-fundospara-a-reporter-condenado-a-indenizar-gilmar-mendes/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-09 13:16:21
Título: Deputado do PT vai à PGR contra Michelle Bolsonaro por propaganda
antecipada
Descrição: Rui Falcão menciona ainda o crime de improbidade administrativa por
pronunciamento no Dia das Mães
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/deputado-do-pt-vai-a-pgrcontra-michelle-bolsonaro-por-propaganda-antecipada/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-09 12:19:54
Título: ‘Péssimos, horrorosos’, reconhece Mourão sobre dados de desmatamento na
Amazônia
Descrição: De acordo com o vice-presidente, existem pessoas que se utilizam do
período eleitoral para aumentar a invasão na região
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pessimos-horrorosos-reconhecemourao-sobre-dados-de-desmatamento-na-amazonia/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-09 18:56:57
Título: Requião marcha rumo à Região Metropolitana de Curitiba, ele visita hoje
São José dos Pinhais
Descrição: Depois que a Caravana Requião e Lula visitou vários municípios do
interior do Paraná, agora o movimento Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %
% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-marcha-rumo-a-regiao-metropolitanade-curitiba-ele-visita-hoje-sao-jose-dos-pinhais/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-09 13:43:07
Título: Diabólico, Silas Malafaia pede voto pela cassação de vereador negro em
Curitiba, ouça o áudio
Descrição: O pastor Silas Malafaia, da igreja Vitória em Cristo, pediu voto pela
cassação do vereador Renato Freitas Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/diabolico-silas-malafaia-pede-voto-pelacassacao-de-vereador-negro-em-curitiba-ouca-o-audio/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-09 12:27:49
Título: Gleisi Hoffmann é alvo do gabinete do ódio
Descrição: A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), está
sendo alvo de uma ruidosa e insistente Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK
%% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/gleisi-hoffmann-e-alvo-do-gabinete-do-odio/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-09 18:31:10
Título: Ministério da Saúde incentiva violência obstétrica em lançamento da nova
Caderneta da Gestante
Descrição: Em evento para 'homenagear mães', governo dá carta branca para
violência de médicos no parto.The post Ministério da Saúde incentiva violência
obstétrica em lançamento da nova Caderneta da Gestante appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/09/ministerio-da-saude-raphael-camaraviolencia-episiotomia/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-05-09 03:00:00
Título: Compreender o modernismo no Brasil implica sair do saudosismo e da
celebração ufanista. Entrevista especial com Rafael Cardoso
Descrição:
Pensar o http://www.ihu.unisinos.br/618359-compreender-o-modernismo-no-brasilimplica-sair-do-saudosismo-e-da-celebracao-ufanista-entrevista-especial-comrafael-cardoso
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-05-09 03:00:00
Título: O futuro do cristianismo será o mesmo do passado: 'minorias abraâmicas'.
Entrevista especial com Eduardo Hoornaert
Descrição:
Ao refletir sobre o futuro do cristianismo, o teólogo Eduardo Hoornaert va [...]

Url :http://www.ihu.unisinos.br/618152-o-futuro-do-cristianismo-sera-o-mesmo-dopassado-de-minorias-abraamicas-entrevista-especial-com-eduardo-hoornaert
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-10 08:23:01
Título: Eleições 2022: Quem são os 5% de eleitores que acham que economia no
Brasil vai bem
Descrição: Apesar da alta contínua na inflação e do baixo crescimento econômico,
5% dos brasileiros consideram que a economia vai bem. Quem são esses eleitores e
o que justifica essa narrativa?
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61338819?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-09 00:00:00
Título: Freixo representa contra Castro por improbidade envolvendo filha de
Eduardo Cunha
Descrição: O deputado federal Marcelo Freixo (PSB), pré-candidato ao governo do
Rio de Janeiro, apresentou ao Ministério Público estadual uma representação
contra o governador Cláudio Castro (PL), seu principal adversário nas próximas
eleições, por improbidade administrativa.Leia mais (05/09/2022 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/freixo-representa-contra-castro-por-improbidadeenvolvendo-filha-de-eduardo-cunha.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-09 00:00:00
Título: Cursos antirracistas serão obrigatórios para empresas de segurança no
CNJ
Descrição: O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) e do CNJ (Conselho
Nacional de Justiça), Luiz Fux, e o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares,
José Vicente, celebram nesta terça-feira (10) um termo de cooperação para a
oferta de cursos sobre enfrentamento ao racismo voltados a seguranças do
órgão.Leia mais (05/09/2022 - 19h18)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/05/cursos-antirracistas-serao-obrigatorios-paraempresas-de-seguranca-no-cnj.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-10 04:43:09
Título: Sistema de Reserva Federal dos EUA aponta nova ameaça ao sistema
financeiro global
Descrição: De acordo com a emissora ABC News, citando o Sistema de Reserva
Federal dos EUA, a crise ucraniana e a alta da inflação se tornaram sérias
ameaças ao sistema financeiro global.
Url :https://br.sputniknews.com/20220510/sistema-de-reserva-federal-dos-euaaponta-nova-ameaca-ao-sistema-financeiro-global-22591953.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-09 20:55:27
Título: 'Combater o nazismo nunca foi tão importante': evento celebra Dia da
Vitória no Rio de Janeiro
Descrição: Um dos dias mais importantes da história da Rússia foi comemorado
nesta segunda-feira (9). Vários eventos festejaram os 77 anos da derrocada do
nazismo pelas tropas soviéticas no país e na Europa, inclusive na Praça
Vermelha, em Moscou, com a participação do presidente Vladimir Putin. A novidade
é que o Rio de Janeiro também celebrou.
Url :https://br.sputniknews.com/20220509/combater-o-nazismo-nunca-foi-taoimportante-evento-celebra-dia-da-vitoria-no-rio-de-janeiro-22587212.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-09 10:43:35

Título: Em Havana, presidente mexicano insta EUA a acabarem com o 'bloqueio'
econômico a Cuba
Descrição: O presidente do México visitou Cuba, onde seu governo assinou vários
acordos de cooperação bilateral com Havana, e exortou aos EUA que deixassem de
restringir o comércio com o país caribenho.
Url :https://br.sputniknews.com/20220509/em-havana-presidente-mexicano-instaeua-a-acabarem-com-o-bloqueio-economico-a-cuba-22575933.html
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-05-09 10:00:00
Título: Sabesp não divulga testes que comprovam contaminação da água em 132
cidades brasileiras
Descrição: Em São Paulo, Diadema, Santos e no Guarujá, testes apontaram
substâncias químicas fora do limite em três anos seguidos.
Url :https://apublica.org/2022/05/sabesp-nao-divulga-testes-que-comprovamcontaminacao-da-agua-em-132-cidades-brasileiras/
Fonte: DefesaNet RSS
Título: Putin - Discurso do Presidente da Rússia na parada militar
Descrição: Discurso do Presidente Vladimir Putin no 77º Aniversário da Vitória
Url :https://www.defesanet.com.br/russiadocs/noticia/44468/Putin---Discurso-doPresidente-da-Russia-na-parada-militar-/

