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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-10 20:39:06
Título: No Brasil, quem recebe salário mínimo trabalha metade do mês ou mais 
para comprar cesta básica
Descrição: Preço dos produtos alimentícios disparou e piso salarial não teve 
aumento real com Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/10/no-brasil-quem-recebe-salario-
minimo-trabalha-metade-do-mes-ou-mais-para-comprar-cesta-basica

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-10
Título: Atrás do Haiti, Brasil terá o pior crescimento do PIB nas Américas, diz 
órgão da ONU
Descrição: Dados do CEPAL, vinculado às Nações Unidas, mostram o mergulho no 
abismo do país que um dia foi a economia mais promissora do continente. 
Honduras, Nicarágua, Venezuela e Trinidad e Tobago também crescerão mais
Url : https://revistaforum.com.br/economia/2022/5/10/atras-do-haiti-brasil-tera-
pior-crescimento-do-pib-nas-americas-diz-orgo-da-onu-116179.html 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-10
Título: Arthur Lira indicou mais de R$ 350 milhões em emendas do orçamento 
secreto
Descrição: O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), indicou pelo menos R$ 
357,4 milhões de reais em emendas do orçamento secreto a municípios de Alagoas 
nos últimos dois anos. O valor é o equivalente a quase 20 vezes mais do que os 
deputados tiveram direito de sugerir nas emendas individuais impositivas de 
2021, cujo limite era de R$ 16,2 milhões.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/arthur-lira-indicou-mais-de-r-350-
milhoes-em-emendas-do-orcamento-secreto 

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-05-10
Título: Portaria de Bolsonaro faz generais receberem até R$ 350 mil a mais em um
ano
Descrição: Após o presidente Jair Bolsonaro (PL) assinar uma portaria que 
autoriza o acúmulo de salários e aposentadorias acima do teto constitucional, 
generais do atual governo receberam até R$ 350 mil a mais nos últimos 12 meses. 
A informação é do jornal Folha de S.Paulo.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/portaria-de-bolsonaro-faz-
generais-receberem-ate-r-350-mil-a-mais-em-um-ano/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-10 19:42:03
Título: Temos confiança no sistema eleitoral brasileiro’, diz subsecretária de 
Estado dos EUA
Descrição: Em entrevista à BBC News, Victoria Nuland disse querer 'eleições 
livres e justas' no Brasil e afirmou que a população 'também precisa ter 
confiança'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/temos-confianca-no-sistema-
eleitoral-brasileiro-diz-subsecretaria-de-estado-dos-eua/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-10 16:21:12
Título: Queremos eleições livres e justas no Brasil, diz subsecretária de Estado
dos EUA
Descrição: Em meio a sugestões de Bolsonaro para que militares participem da 
contagem de votos no pleito de 2022, embaixadora americana Victoria Nuland diz 
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que país têm condições de garantir processo eleitoral confiável com 'estruturas 
institucionais que já serviram bem a vocês no passado'.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61388606?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-10 00:00:00
Título: Clima no STF é de 'decepção total' com ala das Forças Armadas pró-
Bolsonaro, relatam magistrados
Descrição: O sentimento no Supremo Tribunal Federal (STF) com militares que hoje
integram o Ministério da Defesa é de \decepção total\, de acordo com magistrado 
que participa do debate sobre o processo de votação no Brasil.Leia mais 
(05/10/2022 - 23h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/05/clima-no-stf-e-de-decepcao-total-com-ala-das-
forcas-armadas-pro-bolsonaro-relatam-magistrados.shtml 

Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-11 04:30:48
Título: Planalto impõe sigilo sobre funcionários lotados no gabinete da 
Presidência no Rio
Url :https://oglobo.globo.com/politica/planalto-impoe-sigilo-sobre-funcionarios-
lotados-no-gabinete-da-presidencia-no-rio-25505931 

Fonte: Congresso em Foco
Título: STJ rejeita pedido de absolvição de Ronnie Lessa, réu na morte de 
Marielle Franco
Descrição: A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o pedido
da defesa do policial militar reformado Ronnie Lessa pela sua absolvição 
sumária. Lessa é réu no caso que investiga a morte da então vereadora do Rio de 
Janeiro Marielle Franco (Psol) e do seu motorista Anderson Gomes, ambos em março
de 2018. O [ ]The post STJ rejeita pedido de absolvição de Ronnie Lessa, réu na 
morte de Marielle Franco appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/stj-rejeita-pedido-de-
absolvicao-de-ronnie-lessa-reu-na-morte-de-marielle-franco/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-10 13:49:36
Título: Após apreensão de R$ 1,8 milhão em espécie, delegada é presa no Rio de 
Janeiro
Descrição: O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Mprj) apreendeu ao 
menos R$ 1,8 milhão na casa da delegada licenciada da Polícia Civil fluminense 
Adriana Belém na manhã desta terça-feira (10). No começo da tarde, a Justiça 
decretou a prisão da policial, que foi detida pelos agentes em sua casa na Barra
da Tijuca (Zona Oeste da capital).
Url :https://br.sputniknews.com/20220510/operacao-contra-milicia-e-jogo-do-
bicho-apreende-r-17-milhao-em-casa-de-delegada-no-rio-de-janeiro-22597546.html

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-05-10 15:00:00
Título: Anvisa suspende testes de agrotóxicos nos alimentos há mais de dois anos
Descrição: Desde o início do governo de Jair Bolsonaro, só houve divulgação de 
alimentos coletados até 2018, programa monitora pesticidas em produtos vendidos 
em supermercados e feiras
Url :https://apublica.org/2022/05/anvisa-suspende-testes-de-agrotoxicos-nos-
alimentos-ha-mais-de-dois-anos/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Lideranças da Amazônia denunciam na Europa crimes em nome do ouro
Descrição: Em viagem à Europa, povos indígenas e lideranças comunitárias do Pará
buscam apoio contra invasões de garimpeiros e mineradoras como a Belo Sun, que 
planeja instalar no Xingu a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil.
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Url :https://www.dw.com/pt-br/lideranças-da-amazônia-denunciam-na-europa-crimes-
em-nome-do-ouro/a-61744355?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-10
Título: Bolsonaro se omite sobre a Petrobras por temer reação do mercado 
financeiro
Descrição: Falta coragem política para fazer “embate” com investidores da 
Petrobras, que lucram bilhões, enquanto a maioria da população sofre para arcar 
com a alta dos combustíveis e seus impactos na inflação
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/05/bolsonaro-se-omite-
sobre-petrobras-por-medo-da-reacao-do-mercado-financeiro/ 

Fonte: Poder360
Título: Telegram suspende grupo bolsonarista por “conteúdo ilegal”
Descrição: Aplicativo de mensagens comprometeu-se a colaborar com a Justiça 
Eleitoral contra a desinformação nas eleições
Url :https://www.poder360.com.br/tecnologia/telegram-suspende-grupo-
bolsonarista-por-conteudo-ilegal/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-10
Título: Falta de investimentos do Estado causou desindustrialização, diz Lula
Descrição: Nesta terça-feira (10), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
prosseguiu em Contagem (região metropolitana de Belo Horizonte) sua passagem de 
três dias por Minas Gerais. Em discurso na cidade, importante polo industrial, 
ele falou da desindustrialização do país. “O Brasil já chegou a ter 30% do seu 
PIB extraído da sua produção industrial. Caiu para 11%. Contagem ainda tem 21% 
do seu PIB industrial, o que mostra que aqui ainda tem muita indústria”, disse. 
Lula apontou que a desindustrialização pela qual passa o Brasil é decorrente da 
falta de investimentos do Estado. O pré-candidato lembrou que o Brasil “já foi 
um produtor de autopeças, deixou de produzir aqui, e agora a gente está com 
empresa fechando e dando férias porque não tem chip e não tem peças para montar 
os carros no Brasil”.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/05/desindustrializacao-
provocada-pela-falta-investimentos-do-estado-diz-lula/ 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-10 21:09:13
Título: Conselho de Ética da Câmara Municipal de Curitiba pede cassação do 
vereador Renato Freitas (PT)
Descrição: Vereador foi acusado de quebra de decoro após participar de ato 
antirracista, caso vai para plenário da Câmara
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/10/conselho-de-etica-da-camara-
municipal-de-curitiba-pede-cassacao-do-vereador-renato-freitas-pt

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-10 00:00:00
Título: Coalizão pedirá que STF reconheça genocídio da população negra no Brasil
Descrição: A Coalizão Negra por Direitos, articulação nacional que reúne mais de
250 organizações, coletivos e entidades do movimento negro e antirracista, 
apresentará ao STF (Supremo Tribunal Federal) na quinta-feira (12) uma Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) pedindo que seja reconhecido o 
genocídio da população negra no país.Leia mais (05/10/2022 - 18h55)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/05/coalizao-pedira-que-stf-reconheca-genocidio-
da-populacao-negra-no-brasil.shtml

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-10 19:00:06
Título: Servidores do Banco Central repudiam ‘uso eleitoral’ do Pix por 
Bolsonaro
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Descrição: O início do projeto é anterior ao mandato do ex-capitão, escreve 
Sindicato em nota. Greve dos trabalhadores terá continuidade
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/servidores-do-banco-central-
repudiam-uso-eleitoral-do-pix-por-bolsonaro/ 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-10
Título: Bancários e metalúrgicos lutam por pauta econômica e social em campanhas salariais
Descrição: Em época de disparada da inflação, altas taxas de desemprego e 
aprofundamento da crise por falta de gestão eficiente do governo de Jair 
Bolsonaro (PL), as principais reivindicações dos bancários e de metalúrgicos nas
negociações dos Contratos Coletivos de Trabalho (CCT) das duas categorias, que 
têm data-base em 1º de setembro deste ano é aumentar a renda, manter os empregos
e os direitos sociais de trabalhadores e trabalhadoras dos bancos e das 
indústrias.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/bancarios-e-metalurgicos-lutam-por-pauta-

economica-e-social-em-campanhas-salaria-ad6f  

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-05-10
Título: Contra a fome, movimento “Vamos Juntos Pelo Brasil” defende Reforma 
Agrária Popular
Descrição: No último fim de semana, o movimento “Vamos Juntos pelo Brasil” 
ganhou destaque a partir da promessa de união nacional pela reconstrução do 
Brasil. Segundo os organizadores, a ideia é formar uma frente ampla, inspirada 
no movimento das “Diretas Já”, para impedir a reeleição do atual presidente Jair
Bolsonaro (PL). Diversos motivos levam a este caminho de pré-candidatura do ex-
presidente Luís Inácio Lula da Silva, entre eles, as crises e avanços das 
desigualdades extremas e da inflação sem precedentes que atinge o preço dos 
alimentos, dos combustíveis e da energia, potencializada pela má condução de 
Bolsonaro frente à pandemia da Covid-19. Tudo isso converge para uma situação 
catastrófica que atinge, principalmente a população mais pobre do país.
Formado com o objetivo de reconstruir o Brasil, com desenvolvimento sustentável,
emprego e salário decente, proteção social e com o povo no Orçamento da União, o
‘Vamos Juntos pelo Brasil’ reúne 7 partidos políticos e 7 centrais sindicais 
além de movimentos populares como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST).
Url : https://mst.org.br/2022/05/10/contra-a-fome-movimento-vamos-juntos-pelo-
brasil-defende-a-reforma-agraria-popular/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-10 19:55:22
Título: Para Stedile, capitalismo e Estado vivem crise em nível mundial
Descrição: Em entrevista, coordenador do MST analisou o governo Bolsonaro sob a 
luz do contexto global
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/10/para-stedile-capitalismo-e-
estado-vivem-crise-em-nivel-mundial

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2022-05-10
Título: Presidente do México diz que não irá à Cúpula das Américas se EUA 
excluírem países
Descrição: Lopez Obrador declarou que um representante do país irá em seu lugar 
caso os EUA mantenham a decisão de excluir Cuba, Nicarágua e Venezuela do 
encontro
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/74455/presidente-do-
mexico-diz-que-nao-ira-a-cupula-das-americas-se-eua-excluirem-paises  

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-10 16:40:28
Título: MST reivindica ações emergenciais para assentamentos em audiência 
pública com o Incra no Rio
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Descrição: Objetivo é iniciar diálogo com a nova gestão do órgão, após 
exoneração do superintendente investigado por assédio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/10/mst-reivindica-acoes-
emergenciais-para-assentamentos-em-audiencia-publica-com-o-incra-no-rio

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-05-11
Título: Bolsonaro troca comando do Ministério de Minas e Energia
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro trocou o comando do Ministério de Minas e
Energia nesta quarta-feira (11). Bento Costa Lima Leite de Albuquerque foi 
exonerado, a pedido, e foi nomeado como titular da pasta Adolfo Sachsida. As 
infomações estão na edição desta quarta do "Diário Oficial da União (DOU)".
Url : https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/05/11/bolsonaro-troca-comando-
do-ministerio-de-minas-e-energia.ghtml 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-10 13:47:02
Título: Rio Grande do Sul registrou 36 feminicídios só este ano, aponta dossiê
Descrição: Com cruzes e girassóis, audiência de divulgação de dossiê sobre o 
feminicídio apontou sucateamento de políticas públicas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/10/rio-grande-do-sul-registrou-36-
feminicidios-so-este-ano-aponta-dossie

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-10 14:34:06
Título: Ato contra transfobia em shopping de Porto Alegre declara apoio a 
professora
Descrição: Helena Meireles foi impedida de usar banheiro feminino, carta será 
entregue à administração do shopping nesta terça (10)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/10/ato-contra-transfobia-em-
shopping-de-porto-alegre-declara-apoio-a-professora 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-10 14:39:41
Título: Cuba faz ensaios clínicos para iniciar vacinação contra covid-19 em 
crianças menores de 2 anos 
Descrição: Ilha caribenha tem a mais alta taxa de imunização em todo o 
continente americano e planeja expandir campanha vacinal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/10/cuba-faz-ensaios-clinicos-para-
iniciar-vacinacao-contra-covid-19-em-criancas-menores-de-2-anos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-10 11:43:58
Título: Cônsul de Cuba rebate reportagem da Folha: \Mentiras servem para 
justificar bloqueio\
Descrição: Diplomata comenta artigo em resposta a jornal: \Defender a verdade é 
um princípio ético\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/10/consul-de-cuba-rebate-
reportagem-da-folha-mentiras-servem-para-justificar-bloqueio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-10 13:45:41
Título: Campanha 'Tenho Sede' inicia construção de cisternas no Semiárido com 
dinheiro de doações
Descrição: Projeto é resposta aos cortes do governo de Jair Bolsonaro no 
Programa 1 Milhão de Cisternas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/10/campanha-tenho-sede-inicia-
construcao-de-cisternas-no-semiarido-com-dinheiro-de-doacoes

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-10 23:23:20
Título: Lula lidera até em pesquisa contratada por caminhoneiros da CNT
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Descrição: ► Lula vence nas sondagens espontâneas e estimuladas, segundo 
pesquisa CNT/MDA Pesquisa contratada pela CNT, entidade de  Bem-vindo à verdade,
o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-lidera-ate-em-pesquisa-contratada-por-
caminhoneiros-da-cnt/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-10 12:45:14
Título: Lula lidera com 40,6%, e impulso de Bolsonaro com saída de Moro não 
ganha força, diz CNT/MDA 
Descrição: Nova pesquisa confirma estabilidade do petista e leve crescimento do 
atual presidente após desistência de ex-juiz
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/10/lula-lidera-com-40-6-e-impulso-
de-bolsonaro-com-saida-de-moro-nao-ganha-forca-diz-cnt-mda
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-11 05:51:19
Título: Como o Brasil pode retomar a cooperação internacional em clima e meio 
ambiente
Descrição: O governo Bolsonaro inviabiliza avanços no sentido de expandir 
influência no plano internacional e em termos de colher os benefícios concretos
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/como-o-brasil-pode-retomar-a-
cooperacao-internacional-em-clima-e-meio-ambiente/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-10 21:59:45
Título: Ciro pede união ‘de todos os candidatos e todos os partidos’ contra 
tentativa de golpe de Bolsonaro
Descrição: 'Ou a sociedade e as lideranças políticas tomam providências já, ou 
chegaremos a um ponto sem retorno', afirmou o pedetista
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ciro-pede-uniao-de-todos-os-
candidatos-e-todos-os-partidos-contra-tentativa-de-golpe-de-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-10 21:26:15
Título: Major bolsonarista do Exército é preso por desobediência
Descrição: João Paulo da Costa Araújo Neves está preso na sede do 25º Batalhão 
de Caçadores, em Teresina
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/major-bolsonarista-do-exercito-e-
preso-por-desobediencia/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Presos em Brasília estão há dois anos sem receber visitas
Descrição: Enquanto o Distrito Federal já vive um novo momento com a liberação 
de máscaras, o retorno à normalidade com abertura de bares e a realização de 
shows, o governo do DF e a Vara de Execuções Penais do TJDFT mantêm um 
tratamento discriminatório contra presos e seus familiares. Impondo para essa 
comunidade carcerária um regime [ ]The post Presos em Brasília estão há dois 
anos sem receber visitas appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/presos-em-brasilia-estao-
ha-dois-anos-sem-receber-visitas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-10 20:37:01
Título: Conselho de Ética da Câmara de Curitiba aprova a cassação de vereador do
PT
Descrição: Renato Freitas é acusado de liderar ato político que teria perturbado
uma igreja
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/conselho-de-etica-da-camara-de-
curitiba-aprova-a-cassacao-de-vereador-do-pt/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-10 20:31:28
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Título: ‘Núcleo duro’ do bolsonarismo na Câmara apadrinhou ao menos R$ 260 
milhões do orçamento secreto
Descrição: Levantamento do Globo em ofícios enviados pelo Congresso ao STF 
mostra que grupo de parlamentares alinhados a Bolsonaro destinou montante 
através de emendas de relator
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/nucleo-duro-do-bolsonarismo-na-
camara-apadrinhou-ao-menos-r-260-milhoes-do-orcamento-secreto/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-10 20:26:46
Título: Justiça de São Paulo aceita denúncia contra donas de escola infantil por
tortura
Descrição: As irmãs Roberta e Fernanda Semer e a auxiliar de limpeza Solange 
Hernandez também são acusadas de maus-tratos, associação criminosa, perigo de 
vida e constrangimento
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/justica-de-sao-paulo-aceita-
denuncia-contra-donas-de-escola-infantil-por-tortura/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-10 17:29:57
Título: Justiça do Amazonas absolve Pazuello pelo colapso de oxigênio em Manaus
Descrição: O juiz Diego de Oliveira rejeitou a argumentação do MPF e mencionou 
as mudanças aprovadas pelo Congresso na Lei de Improbidade Administrativa
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/justica-do-amazonas-absolve-pazuello-
pelo-colapso-de-oxigenio-em-manaus/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-10 16:57:28
Título: ABJD aponta ‘inidoneidade moral’ e pede a impugnação da inscrição de 
Deltan na OAB
Descrição: Segundo a entidade, o ex-procurador não possui idoneidade moral para 
integrar o quadro da Ordem dos Advogados do Brasil
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/abjd-aponta-inidoneidade-moral-e-
pede-a-impugnacao-da-inscricao-de-deltan-na-oab/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-10 16:46:44
Título: Moraes determina que investigações sobre milícia digital e ataques de 
Bolsonaro à urna sejam feitas em conjunto
Descrição: PGR defendeu ao STF união de apurações antes de decidir sobre 
eventual denúncia, PF passou a investigar relação em fevereiro
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/moraes-determina-que-
investigacoes-sobre-milicia-digital-e-ataques-de-bolsonaro-a-urna-sejam-feitas-
em-conjunto/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-10 15:43:43
Título: A misteriosa onda de mortes de oligarcas russos
Descrição: Nos últimos três meses, sete milionários da Rússia morreram sob 
circunstâncias enigmáticas – alguns com suas famílias
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/a-misteriosa-onda-de-mortes-de-
oligarcas-russos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-11 01:08:19
Título: Caminhoneiros anunciam greve para esta quarta contra o preço do diesel
Descrição: ► Transportadores declaram guerra a Bolsonaro por causa do preço do 
diesel Caminhoneiros capixabas juram que irão  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/caminhoneiros-anunciam-greve-para-esta-
quarta-contra-o-preco-do-diesel/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-10 19:38:27
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Título: Elon Musk quer Donald Trump de volta ao Twitter
Descrição: ► Há pouco mais de um ano, o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, foi
banido do Twitter  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro 
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/elon-musk-quer-donald-trump-de-volta-ao-
twitter/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-10 17:45:12
Título: Oposição vai ao MP por abertura de ‘caixa preta’ da renúncia fiscal de 
R$ 17 bi no Paraná
Descrição: ► Deputados pedem que Ministério Público investigue omissão do 
governo na divulgação dos beneficiários da renúncia fiscal  Bem-vindo à verdade,
o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/oposicao-vai-ao-mp-por-abertura-de-caixa-
preta-da-renuncia-fiscal-de-r-17-bi-no-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-10 15:03:52
Título: Rússia acusa União Europeia de “roubo” por entrega de ativos confiscados
à Ucrânia
Descrição: O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, 
classificou como roubo a ideia do chefe de  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/russia-acusa-uniao-europeia-de-roubo-por-
entrega-de-ativos-confiscados-a-ucrania/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-10 10:32:06
Título: Nas vésperas de seu casamento, Lula pediu em MG que o amor seja a força 
que vai unir o Brasil
Descrição: No último sábado (07/05), durante lançamento de sua pré-candidatura, 
Lula fora surpreendido pela noiva Rosângela da Silva,  Bem-vindo à verdade, o 
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/nas-vesperas-de-seu-casamento-lula-pediu-
em-mg-que-o-amor-seja-a-forca-que-vai-unir-o-brasil/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-05-10 03:00:00
Título: A complexa sociabilidade dos jovens pentecostais nas periferias 
brasileiras. Entrevista especial com Sérgio de Camargo
Descrição:  Nas periferias da região metropolitana de São Paulo, as  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/618401-a-complexa-sociabilidade-dos-jovens-
pentecostais-nas-periferias-brasileiras-entrevista-especial-com-sergio-de-
camargo
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-11 04:30:55
Título: Apesar de ordem do STF, Alcolumbre não apresentou detalhes das suas 
emendas no orçamento secreto
Descrição: BRASÍLIA — O senador Davi Alcolumbre (União-AP) não informou os 
valores das emendas que indiciou no chamado orçamento secreto. O ex-presidente 
do Senado apenas forneceu uma lista com a descrição genérica de emendas de 
relator apoiadas por ele, sem valores. Veja também:'Núcleo duro' do bolsonarismo
na Câmara apadrinhou ao menos R$ 260 milhões do orçamento secreto
Url :https://oglobo.globo.com/politica/apesar-de-ordem-do-stf-alcolumbre-nao-
apresentou-detalhes-das-suas-emendas-no-orcamento-secreto-25506127
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-11 04:30:57
Título: Documentos entregues ao STF mostram mapa do orçamento secreto
Descrição: BRASÍLIA E RIO — Mecanismo usado pelo governo Bolsonaro para angariar
apoios no Congresso e tema de uma crise entre Judiciário e Legislativo no fim do
ano passado, o orçamento secreto, enfim, começou a ter os detalhes revelados. 
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Documentos entregues ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em cumprimento a uma decisão da Corte, expõem 
o mapa de distribuição de recursos entre os parlamentares.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/documentos-entregues-ao-stf-mostram-mapa-
do-orcamento-secreto-25506172
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-11 00:00:00
Título: Procuradoria diz não ver campanha antecipada em motociata de Bolsonaro
Descrição: A PGE (Procuradoria-Geral Eleitoral) não identificou atos de campanha
antecipada em uma viagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Paraná, no início 
de abril, para uma agenda de compromissos que incluiu motociata e carreata no 
interior do estado.Leia mais (05/11/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/procuradoria-diz-nao-ver-campanha-antecipada-em-motociata-de-
bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-10 00:00:00
Título: Bolsonaro organiza o golpe desde o primeiro ano de mandato
Descrição: Se há um único programa de Jair Bolsonaro que contou com planejamento
de longo prazo e dedicação de diferentes áreas do governo, esse projeto é o 
ataque às urnas eletrônicas. O presidente mobilizou auxiliares desde o primeiro 
ano de mandato para fabricar suspeitas sobre a votação e reforçar seu arsenal 
golpista.Leia mais (05/10/2022 - 19h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2022/05/bolsonaro-organiza-o-golpe-desde-o-
primeiro-ano-de-mandato.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-10 00:00:00
Título: Senado amplia idade máxima para entrada de ministros no STF, e PEC vai à
promulgação
Descrição: O Senado aprovou nesta terça-feira (10) uma proposta de emenda à 
Constituição que aumenta para 70 anos a idade máxima para indicações de 
ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e de outros tribunais 
superiores.Leia mais (05/10/2022 - 19h14)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/senado-amplia-idade-maxima-para-entrada-de-ministros-no-stf-
e-pec-vai-a-promulgacao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-10 00:00:00
Título: Generais do governo ganham até R$ 350 mil a mais ao ano após medida de 
Bolsonaro
Descrição: Generais do governo de Jair Bolsonaro (PL) receberam até R$ 350 mil a
mais em um ano após portaria assinada pelo presidente permitir o acúmulo de 
salários e aposentadorias acima do teto constitucional.Leia mais (05/10/2022 - 
18h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/generais-do-governo-ganham-ate-r-350-mil-a-mais-ao-ano-apos-
medida-de-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-10 00:00:00
Título: Prefeitos dizem se preocupar com retorno de atos de 2013 após novo 
aumento do diesel
Descrição: Para os dirigentes da Frente Nacional dos Prefeitos, que reúne as 
médias e grandes cidades, o novo aumento de 8,87% no preço do diesel pode ser o 
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estopim dos reajustes do transporte público nos municípios.Leia mais (05/10/2022
- 15h49)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/prefeitos-dizem-se-preocupar-com-retorno-de-atos-de-
2013-apos-novo-aumento-do-diesel.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-10 00:00:00
Título: Lira defende urnas e diz que país terá tranquilidade política nas 
eleições
Descrição: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse 
nesta terça (10) que o sistema eleitoral brasileiro é confiável, mas que poderia
ser aperfeiçoado.Leia mais (05/10/2022 - 12h08)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/lira-defende-urnas-e-diz-que-pais-tera-tranquilidade-
politica-nas-eleicoes.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-11 04:45:42
Título: Pentágono: administração Biden entregou armas letais à Ucrânia 'bem 
antes' da operação russa
Descrição: O porta-voz do Departamento de Defesa do país norte-americano, John 
Kirby, confirmou à Fox News que a administração Biden enviou armas letais à 
Ucrânia ainda antes do início da operação russa.
Url :https://br.sputniknews.com/20220511/pentagono-administracao-biden-entregou-
armas-letais-a-ucrania-bem-antes-da-operacao-russa-22605384.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-10 16:02:27
Título: 'Tentativa de censura': entidades brasileiras repudiam ataque contra 
jornalistas russos em Berlim
Descrição: Em meio ao crescimento de crimes com motivação política, a Alemanha 
investiga uma tentativa de ataque a bomba contra jornalistas russos. A Sputnik 
Brasil ouviu duas entidades brasileiras de defesa dos direitos de profissionais 
de mídia que condenaram o ataque.
Url :https://br.sputniknews.com/20220510/tentativa-de-censura-entidades-
brasileiras-repudiam-ataque-contra-jornalistas-russos-em-berlim-22600516.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-10 15:18:26
Título: Lavrov chama ideia de Borrell de transferir ativos congelados da Rússia 
para Ucrânia de 'roubo'
Descrição: Autoridades norte-americanas e europeias discutiram publicamente 
sobre o que fazer com os estimados US$ 300 bilhões em ativos russos congelados 
no exterior desde o início da operação militar de Moscou na Ucrânia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220510/lavrov-chama-ideia-de-borrell-de-
transferir-ativos-congelados-da-russia-para-ucrania-de-roubo-22600776.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-10 14:24:09
Título: Morre o 1º presidente da Ucrânia, Leonid Kravchuk
Descrição: Morreu aos 88 anos o primeiro presidente da Ucrânia, Leonid Kravchuk.
Url :https://br.sputniknews.com/20220510/morre-o-1-presidente-da-ucrania-leonid-
kravchuk-22599692.html
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