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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-11 09:01:10
Título: Brasil retrocede no controle da mortalidade infantil, 2 a cada 3 mortes 
de bebês são evitáveis
Descrição: Fiocruz aponta que duas em cada três mortes de crianças com menos de 
um ano poderiam ser prevenidas com medidas simples
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/11/brasil-retrocede-no-controle-da-
mortalidade-infantil-2-a-cada-3-mortes-de-bebes-sao-evitaveis

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-11
Título: Inflação de 1,06% é a mais alta para abril desde 1996; alta em 12 meses é de 
12,13%
Descrição: Puxada pela alta dos preços dos alimentos, bebidas e transportes, a 
inflação oficial do Brasil, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), fechou em 1,06% em abril, a maior variação para um mês de abril desde 
1996 (1,26%). A alta acumulada este ano é de 4,29% e a dos últimos 12 meses – de
abril do ano passado a abril deste ano – é de 12,13%. Os dados foram divulgados 
nesta quarta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/inflacao-de-1-06-e-a-mais-alta-para-abril-
desde-1996-alta-em-12-meses-e-de-12-13-4d2d 

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Inflação quase dobra no Brasil em um ano
Descrição: Índice acumulado em 12 meses chegou a 12,13%, em comparação com 6,76%
no mesmo período do ano passado. Já inflação mensal atinge 1,06% em abril, maior
taxa para o mês em 26 anos.
Url :https://www.dw.com/pt-br/inflação-quase-dobra-no-brasil-em-um-ano/a-
61763537?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-12
Título: Novo ministro de Minas e Energia vai trabalhar contra a Petrobrás e a 
favor das petroleiras internacionais
Descrição: Estatal brasileira deixaria de ter preferência nos leilões do pré-
sal. A Petrobrás, que descobriu o pré-sal, pode perder a preferência nos futuros
leilões da maior descoberta de petróleo do mundo realizada no século 21, feita 
por ela própria. É o que defende o novo ministro de Minas e Energia, Alfredo 
Sachsida, que pretende favorecer as grandes petroleiras internacionais.
Url : https://www.brasil247.com/economia/novo-ministro-de-minas-e-energia-vai-
trabalhar-contra-a-petrobras-e-a-favor-das-petroleiras-internacionais 

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-05-11
Título: Sachsida faz jogada eleitoral combinada com Bolsonaro ao propor 
privatizar Petrobras - Por Gerson Camarotti
Descrição: O anúncio do novo ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachsida, de 
que pretende privatizar a Petrobras é uma jogada eleitoral. O ministro fez uma 
espécie de cortina de fumaça para tirar o foco do aumento no preço dos 
combustíveis e da pressão inflacionária, que estão minando a aprovação do 
presidente Jair Bolsonaro. Em um movimento combinado — ele afirmou em 
pronunciamento que falava com "aval e o apoio de 100%" de Bolsonaro — Sachsida 
sacou da cartola a proposta a fim de tirar o presidente do sufoco.
Url : https://g1.globo.com/politica/blog/gerson-camarotti/post/2022/05/11/
sachsida-faz-jogada-eleitoral-combinada-com-bolsonaro-ao-propor-privatizar-
petrobras.ghtml 
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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-11 20:56:54
Título: Lula: ‘Quem se meter a comprar a Petrobras vai ter de conversar conosco 
depois da eleição’
Descrição: O petista, líder das pesquisas de intenção de voto para a 
Presidência, também se manifestou contra a venda de outras empresas
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lula-quem-se-meter-a-comprar-
a-petrobras-vai-ter-de-conversar-conosco-depois-da-eleicao/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Oposição se reúne no TCU para discutir irregularidades na privatização 
da Eletrobras
Descrição: Um grupo de deputados líderes dos partidos de oposição na Câmara 
reuniu-se na terça-feira (10) com o ministro relator da privatização da 
Eletrobras, Adolfo Cedraz, e na tarde desta quarta-feira (11) com o ministro 
Vital do Rêgo no Tribunal de Contas da União (TCU). De acordo com os deputados, 
há irregularidades tanto na valoração das [ ]The post Oposição se reúne no TCU 
para discutir irregularidades na privatização da Eletrobras appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/oposicao-se-
reune-com-ministros-do-tcu-para-discutir-irregularidades-na-privatizacao-da-
eletrobras/ 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-11
Título: Lula relembra Juscelino e diz: “Faremos 40 anos em quatro”
Descrição: Em discurso em Juiz de Fora, o ex-presidente voltou a criticar 
Bolsonaro: “No meu governo não morreriam 640 mil pessoas sem vacina”
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/11/lula-relembra-juscelino-
diz-faremos-40-anos-em-quatro-116232.html 

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-05-12
Título: Polícia ameaça atirar em manifestantes que aguardavam chegada de Lula em
Juiz de Fora/MG
Descrição: Na manhã de hoje (11), um grupo de aproximadamente 60 militantes do 
MST que aguardava a chegada do ex-presidente Lula em Juiz de Fora (MG), sofreu 
ameaças e diversas intimidações por parte da Polícia Militar (PM). Os policiais 
chegaram a apontar armas e fazer insinuações de que iriam disparar.
A ação aconteceu na saída do aeroporto da cidade, onde cerca de 20 pessoas com 
carros de som se preparavam para bloquear a passagem do ex-presidente, impedindo
a sua chegada ao Sport Club JF, onde o mesmo tem um encontro marcado com a 
população Juizforana e parlamentares. “Ocupamos o canteiro central, sem obstruir
nenhuma via, num ato de marcar presença e receber o nosso presidente, foi quando
a Polícia Militar, sem a tarja de identificação no velcro da farda e claramente 
com um dos agentes muito alterado, seguiu um direção fora do comando da PM e nos
ameaçou com escopeta”, relata Carolina Rodrigues, dirigente regional do MST na 
Zona da Mata. A dirigente conta ainda que a ação da Polícia tinha como objetivo 
retirar os militantes do MST da rotária, canteiro central, e disponibilizar o 
local para o grupo de apoiadores do atual governo.
Url : https://mst.org.br/2022/05/11/policia-ameaca-atirar-em-manifestantes-que-
aguardavam-chegada-de-lula-em-juiz-de-fora-mg/ 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-11
Título: Escárnio: Bolsonaristas marcam lanchaciata e jet-skiciata em Brasília
Descrição: Com o país atolado na miséria e a pior inflação em 28 anos, 
seguidores do presidente já não disfarçam mais o desprezo pelo Brasil. Líder de 
extrema direita não confirmou comparecimento ao ato, marcado para o Lago 
Paranoá. Quando você pensa que a manifestação de desprezo por parte de Jair 
Bolsonaro e de seus seguidores em relação à tragédia socioeconômica dos 
brasileiros não pode aumentar, uma nova notícia surge e revela que, pelo menos 
até agora, não há limites para a forma indiferente e egoísta como agem. Depois 
das ultrajantes motociatas (manifestações feitas por motociclistas que 
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acompanham o presidente por várias cidades brasileiras enaltecendo o “mito”), 
uma “lanchaciata”, ou “iateciata”, ou ainda “jet-skiciata” foi marcada para o 
próximo domingo (15), no Lago Paranoá, em Brasília. Os admiradores do líder de 
extrema direita, em meio à miséria da maior crise da História do Brasil, 
prometem levar muitas lanchas, iates e jet-skis para a área lacustre da capital 
federal e selar o apoio “em massa” ao atual ocupante do Palácio do Planalto.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/11/escarnio-bolsonaristas-
marcam-lanchaciata-jet-skiciata-em-brasilia-116228.html 

Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-12 05:00:52
Título: A corrupção policial, o jogo do bicho e a execução de Marielle
Descrição: Há bastante tempo, o Ministério Público do Rio de Janeiro segue o 
rastro da ligação entre o comando do jogo do bicho e policiais civis e 
militares. Em fevereiro, uma operação revelou áudios que tratavam da redução do 
valor da propina paga ao grupo de agentes de segurança que protegeria as 
atividades do contraventor Rogério de Andrade. Esta semana, outra ação foi além.
Um delegado, Marcos Cipriano, e uma delegada, Adriana Belém, foram presos. Com 
ela, quase R$ 2 milhões foram apreendidos. Ao todo, na terça-feira, 119 mandados
de busca e apreensão foram expedidos e outros 29 mandados de prisão. Entre eles,
a Justiça determinou a prisão de Ronnie Lessa, o matador de aluguel denunciado e
que já está preso pela execução da vereadora Marielle Franco e de Anderson 
Gomes, em março de 2018. Lessa, segundo as investigações, não era apenas mais um
na organização. Era sócio do chefe do jogo do bicho. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/a-corrupcao-policial-jogo-do-bicho-a-
execucao-de-marielle-25506995

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-11 21:10:12
Título: Polícia Civil do RJ destrói com caveirão placa em homenagem a mortos na 
Chacina do Jacarezinho
Descrição: Memorial, inaugurado no último dia 6 quando mortes completaram um 
ano, homenageava também policial morto em operação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/11/policia-civil-do-rj-destroi-com-
caveirao-placa-em-homenagem-a-mortos-na-chacina-do-jacarezinho

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Solicitaram a Suprema Corte reconhecer o genocídio negro no Brasil
Descrição: 12 de mayo de 2022,   0:2Brasilia, 12 may (Prensa Latina) Uma 
articulação de 250 organizações mobilizou os partidos políticos para ajuizar 
hoje uma ação no Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de que o genocídio da 
população negra no Brasil fosse reconhecido.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=526706&SEO=solicitaran-a-
supremo-reconocimiento-de-genocidio-de-negros-en-brasil

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-11 20:41:46
Título: Omissão da Funai possibilitou invasão de garimpeiros em aldeia no Vale 
do Javari 
Descrição: Lideranças expõem terror vivido por indígenas e dizem que Funai só 
deu assistência após repercussão na imprensa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/11/omissao-da-funai-possibilitou-
invasao-de-garimpeiros-em-aldeia-no-vale-do-javari

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-12
Título: Lula lidera em São Paulo, com 39% dos votos, contra 28% de Bolsonaro
Descrição: Liderança folgada de Lula no estado é fenômeno inédito nas eleições 
presidenciais. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nunca teve um 
desempenho tão favorável em São Paulo nas eleições presidenciais, como agora em 
2022. Ele lidera a corrida presidencial em São Paulo, maior Estado do País, com 
39% das intenções de voto, ante 28% de seu principal adversário, Jair Bolsonaro 
(PL). Ciro Gomes (PDT) está em terceiro lugar, com 8%, segundo aponta reportagem
de Daniel Bramatti e Marcelo Godoy, publicada no Estado de S. Paulo
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Url : https://www.brasil247.com/poder/lula-lidera-em-sao-paulo-com-39-dos-votos-
contra-28-de-bolsonaro 
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-11 00:00:00
Título: Eleitores de Bolsonaro afirmam que ele deve respeitar resultado das 
urnas, diz pesquisa
Descrição: Até mesmo eleitores que torcem pela vitória de Jair Bolsonaro (PL) 
dizem que ele deve respeitar o resultado das urnas nas eleições presidenciais. 
De acordo com a pesquisa Genial/Quaest feita entre 5 e 8 de maio, 68% dos 
bolsonaristas responderam que ele deve \aceitar a derrota\. Outros 27% afirmaram
que ele deveria rejeitar o resultado.Leia mais (05/11/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/05/eleitores-de-bolsonaro-afirmam-que-ele-deve-
respeitar-resultado-das-urnas-diz-pesquisa.shtml

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-05-11
Título: 'Orçamento secreto': valor de emendas que Senado informou ao STF supera 
verba de 6 ministérios
Descrição: Apenas 34 dos 81 senadores detalharam indicações de gastos. Emendas 
de relator ficaram conhecidas pela falta de transparência e viraram moeda de 
troca entre governo e parlamentares. Documentos apresentados por senadores e 
enviados pelo Congresso ao Supremo Tribunal Federal (STF) detalham a indicação 
de mais de R$ 3,4 bilhões em emendas de relator nos orçamentos de 2020 e 2021. 
Os recursos ficaram conhecidos como "orçamento secreto" em razão da falta de 
transparência e de critérios para a distribuição. Só o montante de 2021 
detalhado pelos senadores, R$ 2,4 bilhões, supera o orçamento inicial previsto 
para o ano passado de seis ministérios, separadamente: Relações Exteriores, Meio
Ambiente, Turismo, Controladoria-Geral da União, Advocacia-Geral da União e 
Mulher, Família e Direitos Humanos. Apesar de alto, o valor apontado ainda está 
bem abaixo da cifra real destinada pelos parlamentares. Isso porque, dos 81 
senadores, apenas 49 cumpriram a determinação de detalhar suas emendas – 
incluindo 15 senadores que disseram não ter feito qualquer indicação aos 
relatores nos dois anos. Os dados mostram, ainda, uma escalada nas indicações 
do Senado entre 2020 e 2021. De um ano para outro, os valores detalhados passam 
de R$ 972,5 milhões (indicados por 25 parlamentares) para R$ 2,4 bilhões 
(destinados por 26 senadores).
Url : https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/05/11/orcamento-secreto-valor-
de-emendas-que-senado-informou-ao-stf-supera-verba-de-6-ministerios.ghtml 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-11 18:19:34
Título: “Não haverá teto de gastos no nosso governo”, diz Lula em encontro com 
reitores em MG
Descrição: Ex-presidente se encontrou com dirigentes de universidades em Juiz de
Fora (MG) e prometeu volta da autonomia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/11/nao-havera-teto-de-gastos-no-
nosso-governo-diz-lula-em-encontro-com-reitores-em-mg
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-11 17:44:16
Título: Brasil não avançou no entendimento de quem financia fake news, diz 
pesquisadora
Descrição: “Seria importante que a Polícia Federal e o TSE se envolvessem”, 
segundo Flávia Lefèvre, do Intervozes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/11/brasil-nao-avancou-no-
entendimento-de-quem-financia-fake-news-diz-pesquisadora

Fonte: Poder360
Título: Média de mortes por covid volta a ficar acima de 100
Descrição: Saúde confirma 126 novas mortes pela doença em 24 h, média está em 
108, depois de uma semana abaixo do patamar
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Url :https://www.poder360.com.br/coronavirus/media-de-mortes-por-covid-volta-a-
ficar-acima-de-100-2/

Fonte: Viomundo
Data: 2022-05-11
Título: Susan Sarandon: “Até quando ficaremos em silêncio enquanto nossos ‘aliados’ matam 
jornalistas por dizerem verdades inconvenientes?”
Descrição: A voz da Palestina não morrerá. O mundo amanheceu diante de mais um 
crime de lesa-humanidade do regime de Apartheid de Israel, o brutal assassinato 
premeditado, com um tiro na cabeça, da veterana jornalista palestina Shireen Abu
Aqla, enquanto cobria, para a Al Jazeera, mais uma invasão israelense ao campo 
de refugiados de Jenin, na Palestina ocupada. Ela vestia o colete de 
identificação internacional para jornalistas e capacete, inclusive com proteção 
contra disparos de arma de fogo, mas foi atingida mortalmente perto do ouvido, 
tornando certo que se tratou de mais um assassinato premeditado. Assassinar 
jornalistas ou feri-los gravemente é prática rotineira de Israel.
Nos últimos anos seus soldados atiraram nos olhos de dezenas de jornalistas 
palestinos, especialmente fotógrafos e cinegrafistas, todos enquanto cobriam os 
crimes israelenses contra o povo palestino. Quase todos ficaram cegos e sofrem 
até hoje de outras sequelas decorrentes dos ferimentos. Muitos foram 
assassinados. A intenção de Israel é calar a voz da Palestina, cegar a 
Palestina.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/susan-sarandon-ate-quando-ficaremos-
em-silencio-enquanto-nossos-aliados-matam-jornalistas-por-dizerem-verdades-
inconvenientes.html 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-11 09:37:31
Título: Jornalista palestina é morta a tiros pelo exército de Israel durante 
cobertura na Cisjordânia
Descrição: Shireen Abu Akleh estava cobrindo uma invasão armada a um campo de 
refugiados palestinos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/11/jornalista-palestina-e-morta-a-
tiros-pelo-exercito-de-israel-durante-cobertura-na-cisjordania
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-11 16:58:28
Título: Ativista da reforma agrária é assassinada na África do Sul
Descrição: Outra liderança da Comuna eKhenana, em Durban, é morta e militantes 
denunciam envolvimento do partido do presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/11/ativista-da-reforma-agraria-e-
assassinada-na-africa-do-sul
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-11 15:31:52
Título: \Já temos sinais de uma nova onda de evasão de cérebros\, afirma doutor 
em História da Ciência
Descrição: Em entrevista, Olival Freire Júnior fala sobre o impacto do não 
investimento em ciência no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/11/ja-temos-sinais-de-uma-nova-
onda-de-evasao-de-cerebros-afirma-doutor-em-historia-da-ciencia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-11 13:25:39
Título: Intervozes: Brasil tem cenário politico que dificulta debate sobre 
regulamentação da mídia
Descrição: A jornalista Nataly Queiroz ressalta a importância da leitura crítica
da mídia, em especial neste ano eleitoral
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/11/intervozes-brasil-tem-cenario-
politico-que-dificulta-debate-sobre-regulamentacao-da-midia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-11 11:24:06
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Título: \Ninguém avisou que daria m...?\, diz Paulo Teixeira sobre acordo do 
Exército com CySource
Descrição: Empresa israelense tem ex-diretor de TI de Bolsonaro no Palácio do 
Planalto como representante, revelou o Brasil de Fato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/11/ninguem-avisou-que-daria-m-diz-
paulo-teixeira-sobre-acordo-do-exercito-com-cysource
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-11 08:44:08
Título: Com 51% dos votos válidos, Lula pode ganhar eleição no 1º turno, aponta 
pesquisa Quaest/Genial
Descrição: Ex-presidente tem mais intenções de voto do que a soma de todos os 
outros pré-candidatos à Presidência da República
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/11/com-51-dos-votos-validos-lula-
pode-ganhar-eleicao-no-1-turno-aponta-pesquisa-quaest-genial

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-11 16:54:12
Título: Bolsonaro demite ministro da Energia para driblar protestos contra 
aumento dos combustíveis
Descrição: O Ministério de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi demitido numa
tentativa desesperada de o presidente Jair  Notícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-demite-ministro-da-energia-para-
driblar-protestos-contra-aumento-dos-combustiveis/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-11 08:20:19
Título: Educação escolar indígena fortalece culturas originárias e ajuda a 
combater o racismo
Descrição: Professores indígenas reforçam identidade de seus povos e transmitem 
cultura ancestral às novas gerações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/11/educacao-escolar-indigena-
fortalece-culturas-originarias-e-ajuda-a-combater-o-racismo
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-11 21:29:51
Título: Major bolsonarista preso por desobediência já havia sido punido por 
comemorar golpe de 64
Descrição: Nas redes sociais, João Neves se apresenta como pré-candidato a 
deputado federal e usa diversas referência ao universo militar na pré-campanha
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/major-bolsonarista-preso-por-
desobediencia-ja-havia-sido-punido-por-comemorar-golpe-de-64/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-11 21:02:52
Título: Telegram suspende grupo bolsonarista e menciona posts de ‘conteúdo 
ilegal’
Descrição: O 'Super Grupo B-38 Oficial' tinha mais de 60 mil usuários no 
aplicativo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/telegram-suspende-grupo-
bolsonarista-e-menciona-posts-de-conteudo-ilegal/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-11 18:36:11
Título: PSB e PT não chegam a acordo no Espírito Santo e devem ter candidatos 
próprios ao governo
Descrição: O atual chefe do Executivo, Renato Casagrande (PSB), é candidato à 
reeleição e terá o senador Fabiano Contarato (PT) como adversário
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/psb-e-pt-nao-chegam-a-acordo-no-
espirito-santo-e-devem-ter-candidatos-proprios-ao-governo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-11 18:31:15
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Título: Erika Hilton questiona autoridades por violações de direitos humanos na 
Cracolândia
Descrição: A Operação Caronte, realizada nesta quarta-feira 11, teria praticado 
atos irregulares contra a população de rua em São Paulo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/erika-hilton-questona-autoridades-
por-violacoes-de-direitos-humanos-na-cracolandia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-11 17:07:53
Título: Cidadania e PSDB apresentam ao TSE pedido de registro de federação 
partidária
Descrição: União dos partidos é a segunda requisição de federação partidária 
feita à Corte, primeira foi protocolada em abril por PT, PCdoB e PV
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/cidadania-e-psdb-apresentam-ao-
tse-pedido-de-registro-de-federacao-partidaria/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-11 16:46:45
Título: ‘Irei até o fim e vencerei no 2º turno’, diz Ciro ao negar retirada de 
candidatura
Descrição: Uma pesquisa Quest divulgada nesta quarta 11 mostra que o pedetista, 
porém, continua longe do 2º turno
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/irei-ate-o-fim-e-vencerei-no-
2o-turno-diz-ciro-ao-negar-retirada-de-candidatura/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-11 15:00:38
Título: Em resposta a consulta do governo, Fux indica reajuste de 5% para 
servidores do Judiciário
Descrição: Ofício foi encaminhado ao ministro-chefe da Casa Civil, Ciro 
Nogueira, pelo presidente do STF, custo estimado é de R$ 827,9 milhões
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/em-resposta-a-consulta-do-governo-
fux-indica-reajuste-de-5-para-servidores-do-judiciario/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-11 14:31:41
Título: MP do Rio pede anulação de denúncia contra Flávio no caso das 
rachadinhas e diz que pode reiniciar investigação
Descrição: Órgão especial do TJ do Rio marcou julgamento do caso para a próxima 
segunda-feira
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mp-do-rio-pede-anulacao-de-
denuncia-contra-flavio-no-caso-das-rachadinhas-e-diz-que-pode-reiniciar-
investigacao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-11 14:16:31
Título: Bolsonaro mente ao dizer que o Brasil ‘é um dos países em que menos 
subiu o preço das coisas’, veja os números
Descrição: O ex-capitão voltou a tentar terceirizar a responsabilidade pela 
galopante inflação no País
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-mente-ao-dizer-que-o-
brasil-e-um-dos-paises-em-que-menos-subiu-o-preco-das-coisas-veja-os-numeros/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-11 18:20:38
Título: Ratinho Junior foi gravado clandestinamente atacando o MP, confira o 
vídeo
Descrição: O governador Ratinho Junior (PSD) foi gravado clandestinamente em 
vídeo atacando integrantes do Ministério Público do Paraná.  Notícias 
Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/ratinho-junior-foi-gravado-
clandestinamente-atacando-o-mp-confira-o-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
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Data: 2022-05-11 13:37:10
Título: Pesquisa Genial Quaest prevê vitória de Lula no primeiro turno
Descrição: ► Lula tem 46%, Bolsonaro, 29%, Ciro, 7%, Doria e Janones, 3%, Tebet 
e d’Avila, 1% &#8216,Adeus  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/pesquisa-genial-quaest-preve-vitoria-de-
lula-no-primeiro-turno/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-11 13:03:02
Título: Petrobras continua dilapidando o patrimônio dos brasileiros para 
entregar a especuladores estrangeiros
Descrição: Enquanto transfere seu fabuloso lucro para acionistas privados, a 
custas de sucessivos aumentos abusivos nos preços dos  Notícias Verdadeiras, o 
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/petrobras-continua-dilapidando-o-
patrimonio-dos-brasileiros-para-entregar-a-especuladores-estrangeiros/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-11 14:25:27
Título: Meu chuchu
Descrição: Geraldo Alckmin ganha simpatia da esquerda e é aplaudido de pé em 
evento da frente liderada por Lula.The post Meu chuchu appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/11/lula-com-chuchu/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-12 04:30:43
Título: Cinco partidos mais beneficiados respondem por 75% das emendas de 
relator informadas ao STF
Url :https://oglobo.globo.com/politica/cinco-partidos-mais-beneficiados-
respondem-por-75-das-emendas-de-relator-informadas-ao-stf-1-25507042
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-12 04:30:53
Título: Parecer do Cade sobre Petrobras pode ajudar governo a cortar até 15% no 
preço de diesel e gasolina
Url :https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/parecer-do-cade-sobre-
petrobras-pode-ajudar-governo-cortar-ate-15-no-preco-de-diesel-gasolina-25507232
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-11 21:33:47
Título: O pintor filho de escravizados com fama de rebelde que recusou prêmio e 
foi um dos precursores da Semana de Arte Moderna
Descrição: Negro e pobre, Estevão Roberto da Silva ficou famoso por retratar 
naturezas-mortas com frutas brasileiras, como mangas, ananás, cajus, carambolas,
laranjas, uvas e romãs.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61380998?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-12 00:00:00
Título: Julgamento no STF sobre dados de big techs pode afetar apurações sobre 
Bolsonaro
Descrição: O STF (Supremo Tribunal Federal) tem entre as suas próximas 
prioridades um julgamento que decidirá a forma pela qual autoridades brasileiras
podem requisitar dados sigilosos de usuários de grandes empresas de tecnologia 
como Facebook e Google.Leia mais (05/12/2022 - 04h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/julgamento-no-stf-sobre-dados-de-big-techs-pode-afetar-
apuracoes-sobre-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
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Data: 2022-05-11 00:00:00
Título: Militares escapam de aperto salarial do funcionalismo sob Bolsonaro
Descrição: Sob holofotes no governo de Jair Bolsonaro (PL), os militares 
brasileiros escaparam do aperto salarial aplicado sobre os gastos com o 
funcionalismo na gestão do capitão reformado do Exército.Leia mais (05/11/2022 -
23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/militares-escapam-de-aperto-salarial-do-funcionalismo-sob-
bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-11 00:00:00
Título: Executivo que deixou Ministério da Saúde era contraponto à ala 
anticientífica, dizem secretários
Descrição: A saída do secretário-executivo Rodrigo Cruz do Ministério da Saúde 
gerou preocupação nos secretários estaduais de Saúde a respeito de como ficará a
pasta comandada por Marcelo Queiroga a partir de agora.Leia mais (05/11/2022 - 
22h40)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/executivo-que-deixou-ministerio-da-saude-era-
contraponto-a-ala-anticientifica-dizem-secretarios.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-11 00:00:00
Título: Major do Exército é preso por desobediência após postagens pró-Bolsonaro
Descrição: O major do Exército João Paulo da Costa Araújo Alves, 41, foi preso 
por desobediência após fazer uma série de postagens de cunho político-partidário
em suas redes sociais a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL).Leia mais 
(05/11/2022 - 15h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/major-do-exercito-e-preso-por-desobediencia-apos-postagens-
pro-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-11 00:00:00
Título: Telegram suspende grupo bolsonarista, muda regras e proíbe atividade 
ilegal
Descrição: Uma das principais comunidades bolsonaristas no Telegram, o Grupo B38
foi temporariamente suspenso do aplicativo nesta semana, em um sinal de mudanças
no uso da plataforma que afetam todos os usuários no Brasil.Leia mais 
(05/11/2022 - 13h24)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/telegram-suspende-grupo-de-bolsonaristas-mas-atuacao-de-
plataforma-segue-obscura.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-11 00:00:00
Título: Defesa e TSE agem contra golpismo de Bolsonaro na eleição
Descrição: A renovada ofensiva do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o 
sistema eleitoral, que trouxe a palavra golpe de volta à ordem do dia desta vez 
com o uso ostensivo dos militares na equação, começa a enfrentar resistência em 
Brasília.Leia mais (05/11/2022 - 13h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/defesa-e-tse-agem-contra-golpismo-de-bolsonaro-na-
eleicao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-11 00:00:00
Título: Jogadas de Bolsonaro sobre preços transmitem um certo desespero
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Descrição: Jair Bolsonaro telegrafou a demissão do ministro de Minas e Energia. 
Na semana passada, o presidente citou nominalmente o almirante Bento Albuquerque
e o chefe da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, e mandou um recado, aos 
gritos: \Vocês não podem aumentar o preço do diesel! Eu não estou apelando, eu 
estou fazendo uma constatação\.Leia mais (05/11/2022 - 12h08)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2022/05/jogadas-de-bolsonaro-sobre-precos-
transmitem-um-certo-desespero.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-11 00:00:00
Título: Kalil cobra aliança formal com Lula e diz que Zema governa para 
empresários
Descrição: O ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) afirmou nesta quarta-feira (11) 
em sabatina da Folha e do UOL que quer uma aliança formal com o PT, do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e descartou a possibilidade de seu partido
apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições 2022.Leia mais
(05/11/2022 - 11h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/kalil-cobra-alianca-formal-com-lula-e-diz-que-zema-governa-
para-empresarios.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-11 00:00:00
Título: Quaest: Lula tem 46% e Bolsonaro 29% no primeiro turno
Descrição: A mais recente rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta 
quarta-feira (11), mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 46%
das intenções de voto, contra 29% do presidente Jair Bolsonaro (PL) em cenário 
de primeiro turno da disputa eleitoral.Leia mais (05/11/2022 - 07h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/quaest-lula-tem-46-e-bolsonaro-29-no-primeiro-turno.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-11 00:00:00
Título: A dobradinha Bolsonaro-militares contra as urnas e a reação do TSE, ouça
podcast
Descrição: A tensão entre o Judiciário e as Forças Armadas continua alta em 
Brasília. Na segunda-feira (9), o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) respondeu a 
novos questionamentos do Ministério da Defesa sobre o processo eleitoral -
rejeitando três das sete recomendações feitas pela pasta e afirmando que as 
outras quatro já estão em vigor.Leia mais (05/11/2022 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2022/05/a-dobradinha-bolsonaro-militares-contra-as-urnas-e-a-
reacao-do-tse-ouca-podcast.shtml
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-12 00:06:46
Título: Daniel Silveira debocha de multa de Moraes: “estou sabendo agora”
Descrição: Após ter sido multado em R$ 135 mil reais por não fazer uso da 
tornozeleira eletrônica, o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), debochou da 
decisão assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de 
Moraes. Em conversa com jornalistas na Câmara dos Deputados, e sem o dispositivo
de monitoramento, Silveira afirmou que sua defesa não [ ]The post Daniel 
Silveira debocha de multa de Moraes: estou sabendo agora appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/daniel-silveira-debocha-de-
multa-de-moraes-estou-sabendo-agora/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-11 22:51:06
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Título: Vital do Rêgo propõe ao TCU auditoria no processo de desestatização da 
Eletrobras
Descrição: O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo 
encaminhou, na tarde desta quarta-feira (11), um comunicado a presidente e aos 
demais ministros da corte com uma proposta de auditoria à área técnica do 
tribunal para que realize uma ação de controle para avaliar os procedimentos 
contábeis de provisionamento relativos aos litígios [ ]The post Vital do Rêgo 
propõe ao TCU auditoria no processo de desestatização da Eletrobras appeared 
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/vital-do-rego-propoe-ao-tcu-
auditoria-no-processo-de-desestatizacao-da-eletrobras/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-12 05:04:04
Título: Embaixador russo: EUA viram situação 'de cabeça para baixo' acusando 
Rússia pela crise alimentar
Descrição: Os Estados Unidos deliberadamente invertem a situação atual ao 
dizerem que a crise alimentar é resultado das ações russas na Ucrânia, afirmou 
na quarta-feira (11) o embaixador russo em Washington, Anatoly Antonov.
Url :https://br.sputniknews.com/20220512/embaixador-russo-eua-viram-situacao-de-
cabeca-para-baixo-acusando-russia-pela-crise-alimentar-22619494.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-12 00:23:07
Título: Brasil 'está completamente perdido' em estratégia de semicondutores, diz
economista
Descrição: A crise dos semicondutores tem gerado diversos problemas à indústria 
brasileira, principalmente a automotiva. A Sputnik Brasil entrevistou 
especialistas e representantes do setor de semicondutores para discutir como o 
Brasil pode se proteger de crises futuras.
Url :https://br.sputniknews.com/20220512/brasil-completamente-perdido-
estrategia-semicondutores-economista-22617605.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-11 12:03:44
Título: Maria Thereza é eleita presidente do Superior Tribunal de Justiça
Descrição: Ministra será a segunda mulher a chefiar o órgão desde a sua 
instalação em 1989. A autoridade tomará posse em agosto e permanecerá no cargo 
até 2024.
Url :https://br.sputniknews.com/20220511/maria-thereza-e-eleita-presidente-do-
superior-tribunal-de-justica-22609996.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-11 06:38:07
Título: Lavrov diz lamentar que ONU tenha perdido oportunidade de alcançar 
solução política na Ucrânia
Descrição: Segundo o ministro das Relações Exteriores da Rússia, as Nações 
Unidas deveriam instar Kiev a parar de impedir a evacuação de civis da zona de 
operação militar especial da Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220511/lavrov-lamenta-oportunidade-perdida-da-
onu-de-alcancar-solucao-politica-na-ucrania-22606205.html
 
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-05-11 18:37:34
Título: Brasil tem “papel estratégico de segurança climática”, diz ex-ministra 
Izabella Teixeira
Descrição: Ministra do Meio Ambiente entre 2010 e 2016, Teixeira avalia que a 
geopolítica climática atual coloca o Brasil em posição estratégica, mas que o 
país está “queimando este papel”
Url :https://apublica.org/2022/05/brasil-tem-papel-estrategico-de-seguranca-
climatica-diz-ex-ministra-izabella-teixeira/

Fonte: Xinhua
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Título: Participación de China en economía global aumenta a más de 18 %
Descrição: China representó más del 18 por ciento de la economía mundial en 
2021, frente al 11,4 por ciento en 2012, dijo hoy jueves Han Wenxiu, un alto 
funcionario del Comité Central de Asuntos Financieros y Económicos.
China ha cimentado y mejorado su estatus como la segunda economía más grande del
mundo durante la última década, añadió Han.La contribución del crecimiento 
económico de China a la economía mundial ha sido de alrededor del 30 por ciento 
en los últimos años, lo que la convierte en el mayor motor de crecimiento de la 
economía global, manifestó Han.
Url :  http://spanish.news.cn/2022-05/12/c_1310591098.htm 
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