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Fonte: Telesur
Data: 2022-05-12
Título: Coalizão brasileira pede ao STF que reconheça genocídio contra negros
Descrição: A Coalizão afirma que os negros são 2,5 vezes mais vítimas do que os 
brancos. A Coalizão Negra pelos Direitos apresentou uma ação perante o Supremo 
Tribunal Federal (STF) exigindo que o Estado reconhecesse o genocídio contra a 
população negra, e "uma política de morte à população negra estruturada no 
racismo", 134 anos após a abolição incompleta da escravidão. 
Url : https://www.telesurtv.net/news/coalicion-brasilena-presenta-demanda-
reconocer-genocidio-poblacion-negra-20220512-0026.html 

Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-13 06:00:38
Título: O mercado financeiro exclui sistematicamente os negros – e as razões vêm
da escravidão
Descrição: Negros ainda são a maioria dos sem conta bancária e têm crédito 
negado três vezes mais que brancos. Por que essa população não é considerada?The
post O mercado financeiro exclui sistematicamente os negros – e as razões vêm da
escravidão appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/13/mercado-financeiro-exclui-negros-
escravidao/
 
Fonte: UOL
Data: 2022-05-12
Título: Bolsonaro pergunta se apoiador negro pesa 'mais de sete arrobas' e 
ironiza
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma declaração de cunho racista 
para um de seus apoiadores 'bolsonaristas' negros presentes em frente ao Palácio
do Planalto hoje. Após ouvir que o apoiador foi levantado do chão, ironizou a 
situação, questionando se haviam conseguido o levantar e falando "Tu pesa o quê?
Mais de sete arrobas, né?". Arroba é a unidade de peso usada para gado.
Url : https://www.uol.com.br/eleicoes/2022/05/12/bolsonaro-faz-piada-com-
apoiador-negro-tu-pesa-mais-de-sete-arrobas-ne.htm 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-12
Título: 'Bolsonaro se beneficia da impunidade que há com racistas no Brasil', 
critica Benedita da Silva
Descrição: A deputada Benedita da Silva (PT-RJ) cobrou punição contra Jair 
Bolsonaro por ter cometido novamente o crime de racismo nesta quinta-feira (12) 
ao dizer que 'negros são pesados dem arrobas'. 
Url : https://www.brasil247.com/brasil/bolsonaro-se-beneficia-da-impunidade-que-
ha-com-racistas-no-brasil-critica-benedita-da-silva 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-12 14:44:15
Título: Museu de Arte do Rio abre ao público exposição Enciclopédia Negra 
Descrição: Mostra procura rever e criar uma reparação histórica para conferir 
possibilidade de retratos a personalidades negras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/12/museu-de-arte-do-rio-abre-ao-
publico-exposicao-enciclopedia-negra

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-12
Título: Câmara aprova MP que permite emprego sem carteira e salário menor que o 
mínimo
Descrição: O projeto comprova que a obsessão do governo de Jair Bolsonaro (PL) em retirar 
direitos trabalhistas está cada vez mais evidente. De acordo com o texto da MP, o 
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programa terá duração de dois anos e será bancado integralmente pelas 
prefeituras – não haverá repasse de verbas federais ou estaduais. Os 
trabalhadores contratados terão jornada máxima de 22 horas semanais, não podendo
ultrapassar oito horas diárias. A “bolsa” paga será de R$ 5,51 por hora, 
equivalente ao valor da hora de trabalho estipulada no salário mínimo. Com isso,
o salário médio deverá entre R$ 480 R$ 580. As prefeituras terão apenas que 
garantir vale-transporte, ou qualquer outro meio de locomoção, além de seguro 
contra acidentes pessoais. Direitos como 13º salário, FGTS, contagem de tempo 
para aposentadoria e outros estão excluídos.
Url : https://www.brasil247.com/economia/camara-aprova-mp-que-permite-emprego-
sem-carteira-e-salario-menor-que-o-minimo 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-12
Título: CUT e juízes do trabalho criticam aprovação da MP do emprego sem carteira assinada
Descrição: A CUT e juízes do trabalho criticam aprovação pela Câmara dos 
Deputados da Medida Provisória (MP) nº 1099/2022, que cria o Programa Nacional 
de Prestação de Serviço Civil Voluntário, que prevê  cursos de qualificação e 
trabalho temporário em prefeituras, sem carteira assinada e direitos 
trabalhistas, para jovens e para trabalhadores acima dos 50 anos.
A obsessão do governo de Jair Bolsonaro (PL) em retirar direitos trabalhistas 
está cada vez mais evidente. O teor da MP, aprovada nessa quarta-feira (11) 
pelos deputados, já havia sido encaminhado pelo governo em outra medida 
provisória que foi derrotada na Senado em setembro do ano passado, graças à luta
da CUT, das demais centrais sindicais e de entidades como Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) e Ministério Público do 
Trabalho (MPT), que conseguiram demonstrar junto aos senadores, os enormes 
prejuízos que a medida traria aos trabalhadores e trabalhadoras.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/cut-e-juizes-do-trabalho-criticam-
aprovacao-da-mp-do-emprego-sem-carteira-assina-e2f5 
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-12 20:35:28
Título: Mentalidade de quem fez a Reforma Trabalhista é escravocrata, diz Lula
Descrição: 'No mundo desenvolvido em que você tem economia forte, você tem 
sindicato forte', afirmou o ex-presidente, líder das pesquisas de intenção de 
voto
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/mentalidade-de-quem-fez-a-
reforma-trabalhista-e-escravocrata-diz-lula/

Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-13 05:00:45
Título: A anatomia do orçamento secreto
Descrição: Em novembro do ano passado, a ministra Rosa Weber, do Supremo 
Tribunal Federal, chegou a suspender o chamado orçamento secreto, uma inovação 
criada pelo Congresso em 2019. Essa decisão foi revista pelo próprio plenário da
Corte, que manteve a ordem para que as informações sobre as chamadas emendas do 
relator fossem disponibilizadas. O prazo havia se encerrado há quase dois meses.
Só nessa semana, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), encaminhou
os ofícios entregues pelos próprios parlamentares com os dados de suas emendas. 
Nem todo mundo seguiu o mesmo padrão. E nem todos atenderam à determinação 
judicial. Apenas 68% do conjunto de deputados e senadores apresentaram as 
informações. Alguns, de fato, não receberam nada. Mas outros tiveram acesso aos 
recursos e simplesmente não responderam. Portanto, há ainda alguns bilhões de 
reais sem padrinho conhecido. Ainda assim, agora já possível saber bastante 
coisa. Por exemplo, que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), expoente do PP
e do centrão e fiador do governo Bolsonaro, foi beneficiado com mais de R$ 347 
milhões. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/a-anatomia-do-orcamento-secreto-25508210
 
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-05-12 20:57:00
Título: Escritório que acompanhou licenciamento na Serra do Curral tem líder do 
PL e ex-servidor
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Descrição: O Santana de Vasconcellos foi contratado por R$ 5 milhões para 
acompanhar o projeto de mineração. Deputado denunciou contrato ao MPF e sugere 
pagamento de propina para aprovação
Url :https://apublica.org/2022/05/escritorio-que-acompanhou-licenciamento-na-
serra-do-curral-tem-lider-do-pl-e-ex-servidor/

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-12
Título: Cartão corporativo: Bolsonaro já torrou R$ 8,8 milhões em ano eleitoral
Descrição:  Nos primeiros cinco meses do ano eleitoral de 2022, Jair Bolsonaro 
(PL) bateu novo recorde no uso do cartão corporativo e já acumula R$ 8,8 milhões
em despesas a serem pagas pela União. O valor ultrapassa em R$ 2,1 milhões o 
montante gasto no mesmo período de 2021. Os gastos com cartão corporativo por 
Bolsonaro são os maiores desde que assumiu o poder: em 2019, ele gastou R$ 4,8 
milhões e em 2020, R$ 7,9 milhões, no mesmo período.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/12/carto-corporativo-
bolsonaro-ja-torrou-r-88-milhes-em-ano-eleitoral-116267.html 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-13 05:46:22
Título: Desonra golpista
Descrição: Os oficiais arruaceiros a serviço de Bolsonaro não são as 
instituições militares. Ao contrário, são motivo de constrangimento para elas
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/desonra-golpista/

Fonte: Montedo
Data: 2022-05-12
Título: Deputados querem convocar Heleno para explicar sigilo sobre gabinete de 
Bolsonaro no RJ
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro nunca esteve no escritório regional no 
Rio de Janeiro, que já custou R$ 1,7 milhão aos cofres públicos
A bancada do PT na Câmara apresentou requerimento de convocação do ministro do 
Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, para que ele explique a 
decisão do Palácio do Planalto de impor sigilo de 5 anos a informações 
referentes a funcionários lotados no gabinete regional da Presidência no Rio de 
Janeiro. Segundo reportagem do jornal O Globo, o local foi criado no início do 
governo Bolsonaro, para que o presidente pudesse contar uma sala para para 
trabalhar quando estivesse na cidade. Entretanto, Bolsonaro nunca esteve no 
local, que já custou R$ 1,7 milhão. Além disso, a reportagem do jornal esteve 
pessoalmente no gabinete em duas ocasiões, mas não encontrou nenhum funcionário 
no local. Hoje, quatro servidores são pagos para ficar à disposição do 
presidente no local.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/05/12/deputados-querem-convocar-heleno-
para-explicar-sigilo-sobre-gabinete-de-bolsonaro-no-rj/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-12 19:52:45
Título: Novo ministro de Bolsonaro criticou licença maternidade de 6 meses e 
disse que mulheres faltam mais ao trabalho
Descrição: Um dia após ser indicado pelo presidente, vídeo apócrifo divulga 
frases polêmicas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/novo-ministro-de-bolsonaro-
criticou-licenca-maternidade-de-6-meses-e-disse-que-mulheres-faltam-mais-ao-
trabalho/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-12 17:09:30
Título: Governo anuncia que quer privatizar Petrobras para não mexer em preço 
dos combustíveis
Descrição: Bolsonaro já mudou comando e deu aval para venda da estatal, mas não 
mudou política de preços
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/12/governo-anuncia-que-quer-
privatizar-petrobras-para-nao-mexer-em-preco-dos-combustiveis
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Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-12 19:12:11
Título: Rodrigo Pacheco refuta privatização da Petrobras: “Isto não está na mesa
de discussão”
Descrição: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse, nesta 
quinta-feira (12), que a privatização da Petrobras “não está na mesa de 
discussão”. O dirigente do Senado falou aos jornalistas, depois de uma reunião 
com os secretários estaduais de Fazenda, que a prioridade nesse momento é a 
aprovação do Projeto de Lei 1.472/21, que cria uma [ ]The post Rodrigo Pacheco 
refuta privatização da Petrobras: “Isto não está na mesa de discussão” appeared 
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/rodrigo-pacho-
refuta-privatizacao-da-petrobras-isto-nao-esta-na-mesa-de-discussao/

Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-12 15:39:12
Título: TCU aprova pedido de auditoria sobre atos da privatização da Eletrobras
Descrição: O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou por unanimidade o pedido 
de auditoria nos atos da Eletrobras referentes ao seu processo de privatização. 
A informação é do jornal Valor Econômico. O pedido foi feito pelo ministro Vital
do Rêgo, e antecipado ontem com exclusividade pelo Congresso em Foco Insider. 
Vital do Rêgo é o [ ]The post TCU aprova pedido de auditoria sobre atos da 
privatização da Eletrobras appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/tcu-aprova-pedido-de-
auditoria-sobre-atos-da-privatizacao-da-eletrobras/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-12 07:57:39
Título: Há 6 anos, afastamento de Dilma foi pontapé para medidas que pioraram 
crise econômica, relembre
Descrição: Agravado por Bolsonaro, cenário que empurra brasileiros para a 
pobreza começou a ser construído no governo Temer
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/12/ha-6-anos-afastamento-de-dilma-
foi-pontape-para-medidas-que-pioraram-crise-economica-relembre

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-12 15:37:50
Título: Quem inventou a \pedalada fiscal\? Origem do termo ajuda a entender 
golpe contra Dilma
Descrição: Busca em redes sociais, Google e jornais mostra primeiros resultados 
em plena campanha eleitoral de 2014
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/12/quem-inventou-a-pedalada-fiscal-
origem-do-termo-ajuda-a-entender-golpe-contra-dilma

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-12 20:15:55
Título: 'Fez piada com falta de ar': a evangélica que pediu perdão público por 
voto em Bolsonaro
Descrição: Jacqueline Rolim, que é pastora da Assembleia de Deus, votou no 
presidente em 2018. Durante a pandemia, se arrependeu tanto da escolha que fez 
que chegou postar um vídeo nas redes sociais pedindo perdão. A entrevista com 
ela integra documentário da BBC News Brasil que reúne, também, opiniões de quem 
apoia Bolsonaro.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61424379?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA 

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-05-12
Título: Para Stedile, programa de titulação de Bolsonaro subverte o sentido 
público da Reforma Agrária
Descrição: Diante do desmonte das políticas públicas para a agricultura familiar
e camponesa e dos órgãos públicos voltados à Reforma Agrária por parte do 
governo Bolsonaro no Brasil, em entrevista o dirigente nacional do MST, João 
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Pedro Stedile comenta sobre o programa “Titula Brasil”, criado pelo ex-capitão, 
que tem como foco a privatização das terras dos assentamentos de Reforma Agrária
para colocar esses territórios à disposição do capital. Stedile aponta que o MST
não é contra a titulação, mas defende a titulação via Concessão de Direito Real 
de Uso (CDRU), “que protege os direitos das famílias assentadas como 
beneficiárias de um conjunto de políticas públicas que são dever do Estado.”
Ele também avalia que com o aumento da pobreza e do desemprego no país haverá um
avanço na luta de massa no campo pela Reforma Agrária. “As ocupações voltarão 
com força, especialmente com a situação de pobreza, desemprego, subemprego e a 
informalidade do nosso povo. Os problemas sociais vão se avolumando e haverá um 
reascenso da luta no campo em defesa da Reforma Agrária Popular, que é a nossa 
proposta para desenvolver o campo, gerar empregos, garantir educação e produzir 
alimentos saudáveis.”
Url : https://mst.org.br/2022/05/12/para-stedile-programa-de-titulacao-de-
bolsonaro-subverte-o-sentido-publico-da-reforma-agraria/ 

Fonte: Forte
Data: 2022-05-12
Título: Foguete do Exército Brasileiro erra direção e cai em plantação em 
Formosa (GO)
Descrição: O Exército abriu investigação para apurar falha no lançamento de um 
foguete padrão, em Formosa (GO), nesta quarta-feira, que acabou caindo em uma 
plantação de soja, fora do campo de treinamento. O dispositivo, de alcance 
reduzido e baixa carga explosiva, apresentou um problema técnico que levou ao 
desvio de rota. O episódio assustou moradores da região devido à proximidade do 
local com um galpão de combustíveis.
Url : https://www.forte.jor.br/2022/05/12/foguete-do-exercito-brasileiro-erra-
direcao-e-cai-em-plantacao-em-formosa-go/ 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-12 18:13:59
Título: RJ: Defensoria vai pedir indenização para moradora do Jacarezinho após 
invasão de casa por PMs
Descrição: Câmeras revelaram que policiais dormiam no local e podem ter furtado 
objetos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/12/rj-defensoria-vai-pedir-
indenizacao-para-moradora-do-jacarezinho-apos-invasao-de-casa-por-pms
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-12 13:46:11
Título: Rio Grande do Sul confirma mais 11 mortes por dengue e total de vítimas 
chega a 26 só este ano
Descrição: Número de óbitos e de casos da doença são os maiores já registrados 
desde que o monitoramento passou a ser realizado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/12/rio-grande-do-sul-confirma-mais-
11-mortes-por-dengue-e-total-de-vitimas-chega-a-26-so-este-ano
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-12 13:32:55
Título: Comerciantes cariocas gastam mais com segurança, e assaltos aumentam
Descrição: Comércio varejista carioca gastou R$ 300 milhões com segurança de 
janeiro a março, quase 5% a mais do que no ano passado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/12/comerciantes-cariocas-gastam-
mais-com-seguranca-e-assaltos-aumentam

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-13 00:35:57
Título: Onda de frio: o que esperar da massa polar que vai gelar grande parte do
Brasil
Descrição: Temperaturas mínimas devem despencar e ficar abaixo do que 
normalmente se registra no mês de maio.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-61428276?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-12 12:59:15
Título: Ronda Política | STF julga se Lira deve desengavetar pedidos de 
impeachment contra Bolsonaro 
Descrição: Até dezembro de 2021, foram protocolados 143 pedidos de impeachment 
contra o capitão reformado na Câmara
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/12/ronda-politica-stf-julga-se-
lira-deve-desengavetar-pedidos-de-impeachment-contra-bolsonaro

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-12 16:20:20
Título: Morre nesta quinta jornalista chilena baleada na cobertura dos atos do 
1º de maio em Santiago
Descrição: Francisca Sandoval sofreu um tiro enquanto cobria os protestos, 
suspeito está preso de maneira preventiva
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/12/morre-nesta-quinta-jornalista-
chilena-baleada-na-cobertura-dos-atos-do-1-de-maio-em-santiago

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-12 12:37:06
Título: Nova expansão da Otan demonstra \resignação\ a uma nova Guerra Mundial, 
diz professor da Unesp
Descrição: Entrada de Finlândia e Suécia na aliança militar liderada pelos EUA 
pode significar reconfiguração da Europa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/12/nova-expansao-da-otan-demonstra-
resignacao-a-uma-nova-guerra-mundial-diz-professor-da-unesp
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-12 12:18:28
Título: No Piauí, instituto nascido durante seca fomenta ações agroecológicas e 
de acesso à arte
Descrição: Instituto Novo Sertão começou distribuindo água, mas hoje assessora 
produção agroecológica e tem até Banda Sinfônica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/12/no-piaui-instituto-nascido-
durante-seca-fomenta-acoes-agroecologicas-e-de-acesso-a-arte
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-12 10:48:17
Título: Vereador Renato Freitas: \Hipocrisia foi o norte do processo movido na 
Câmara de Curitiba\
Descrição: Vereador diz que irá recorrer em outras instâncias demandando 
nulidade do processo que pede cassação de seu mandato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/12/vereador-renato-freitas-
hipocrisia-foi-o-norte-do-processo-movido-na-camara-de-curitiba
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-12 08:16:44
Título: Haddad cresce 6 pontos, chega a 30% e lidera disputa para o governo de 
São Paulo, diz Quaest
Descrição: Levantamento mostra que petista consolidou liderança da corrida 
eleitoral pelo Palácio dos Bandeirantes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/12/haddad-cresce-6-pontos-chega-a-
30-e-lidera-disputa-para-o-governo-de-sao-paulo-diz-quaest
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-12 07:48:10
Título: Semana da Enfermagem: categoria luta por piso nacional e enfrenta 
desmonte do SUS
Descrição: Profissão é celebrada nacionalmente de 12 a 20 de maio, mas em 2022 
período é marcado pela resistência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/12/semana-da-enfermagem-categoria-
luta-por-piso-nacional-e-enfrenta-desmonte-do-sus
 
Fonte: CartaCapital
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Data: 2022-05-13 05:52:27
Título: Um fio de esperança
Descrição: Investigação contra um conhecido bicheiro do Rio pode lançar luzes 
sobre a execução de Marielle Franco
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/um-fio-de-esperanca/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-13 05:30:54
Título: Projeto une tradição de coral Guarani com sonoridade contemporânea
Descrição: Aldeia capixaba grava sua ancestralidade com inserções sonoras 
percussivas, de concerto e de eletrônica
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/projeto-une-tradicao-
de-coral-guarani-com-sonoridade-contemporanea/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-13 05:27:37
Título: Ataque velado à democracia
Descrição: Para Bolsonaro, o importante não é indultar Daniel Silveira, e sim 
usar esse caso para se colocar como um guardião da Constituição, de forma a 
exercer um poder totalitário
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/ataque-velado-a-democracia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-12 21:14:27
Título: MPF denuncia família que manteve Madalena Gordiano em situação análoga à
escravidão
Descrição: A vítima foi resgatada em 26 de novembro de 2020, quatro membros da 
família também responderão por violência doméstica
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/mpf-denuncia-familia-que-manteve-
madalena-gordiano-em-situacao-analoga-a-escravidao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-12 19:22:57
Título: Cuba decreta luto oficial em memória aos 45 mortos na explosão de hotel
Descrição: O luto foi decretado pouco após o Corpo de Bombeiros anunciar à 
imprensa a retirada do último corpo entre os escombros do hotel, que explodiu 
enquanto era abastecido de gás
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/cuba-decreta-luto-oficial-em-memoria-
aos-45-mortos-na-explosao-de-hotel/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-12 18:45:15
Título: Hackers da Vaza Jato não obedeceram a um mandante nem receberam 
dinheiro, conclui PF
Descrição: Com base em relatório da Polícia Federal, o Ministério Público 
Federal pediu à Justiça o arquivamento da investigação
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/hackers-da-vaza-jato-nao-
obedeceram-a-um-mandante-nem-receberam-dinheiro-conclui-pf/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-12 18:19:48
Título: Câmara aprova projeto de lei que cria o Dia Nacional do Cristão
Descrição: A data será celebrada no primeiro domingo de junho – neste ano, no 
dia 5
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/camara-aprova-projeto-de-lei-
que-cria-o-dia-nacional-do-cristao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-12 18:00:26
Título: Universidade peruana conclui que tese de Castillo é original
Descrição: A universidade havia anunciado em 3 de maio a abertura de uma 
investigação, após a denúncia do programa dominical \Panorama\, do canal 
Panamericana, que alegava que Castillo e a mulher, Lilia Paredes, haviam 
plagiado 54% de sua tese em 2011
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Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/universidade-peruana-conclui-que-
tese-de-castillo-e-original/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-12 17:36:14
Título: FAB anuncia a expulsão de sargento preso com cocaína na Espanha
Descrição: Manoel da Silva Rodrigues integrava a comitiva que acompanhava uma 
viagem do presidente Jair Bolsonaro a Tóquio, no Japão, em 2019
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/fab-anuncia-a-expulsao-de-
sargento-preso-com-cocaina-na-espanha/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-12 21:28:07
Título: Dia do Assistente Social tem chamado às mulheres trabalhadoras para a 
luta
Descrição: ► Luta das trabalhadoras do Brasil é o tema das comemorações do Dia 
do Assistente Social ►  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/dia-do-assistente-social-tem-chamado-as-
mulheres-trabalhadoras-para-a-luta/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-12 18:20:00
Título: Ex-prefeito de Campo Magro José Pase é assassinado na região 
metropolitana de Curitiba
Descrição: O ex-prefeito de Campo Magro (PR), José Antônio Pase (Podemos), foi 
encontrado morto numa área rural do  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/ex-prefeito-de-campo-magro-morre-
assassinado-na-regiao-metropolitana-de-curitiba/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-12 17:02:33
Título: Olha o gás: Ratinho Junior autoriza aumento de 13,91% no gás natural
Descrição: O governador Ratinho Junior (PSD) autorizou aumento de 13,91% no gás 
natural comercializado pela Compagás (Companhia Paranaense  Notícias 
Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/olha-o-gas-ratinho-junior-autoriza-aumento-
de-1391-no-gas-natural/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-12 10:34:08
Título: Genial Quaest em SP: Haddad tem 30%, França, 17%, Tarcísio, 10%, e 
Rodrigo, 5%
Descrição: Entrou água no chope do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo, 
segundo pesquisa Genial Quaest divulgada nesta  Notícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/genial-quaest-em-sp-haddad-tem-30-franca-
17-tarcisio-10-e-rodrigo-5/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-12 14:05:51
Título: Faxineira deixa até 64% do valor pago pelo cliente com o aplicativo
Descrição: Com trabalho intermediado pela Mary Help – que, por sua vez, usa a 
GetNinjas – Jéssica do Rio Branco deixa quase R$ 100 por faxina na cadeia de 
terceirização.The post Faxineira deixa até 64% do valor pago pelo cliente com o 
aplicativo appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/12/faxineira-deixa-ate-74-do-valor-pago-
pelo-cliente-com-o-aplicativo/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-05-12 03:00:00
Título: Worship - Jovens, música e coaching cristão. A presença evangélica no 
espaço público brasileiro. Entrevista especial com Taylor Pedroso de Aguiar
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Descrição:  
\Estamos vivendo um momento de importante mudança na paisagem relig [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/618485-religiao-musica-juventude-e-coaching-
cristao-a-presenca-evangelica-no-espaco-publico-brasileiro-entrevista-especial-
com-taylor-pedroso-de-aguiar

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-13 08:00:34
Título: 'Fuga de jalecos': a onda de profissionais da saúde que trocam Brasil 
pelos EUA
Descrição: Carência de dentistas, médicos, enfermeiros e fisioterapeutas no país
e promessas de salários altos têm despertado movimento de migração.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61430843?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-12 18:24:35
Título: Eclipse total com 'Lua de Sangue': saiba como observar o fenômeno no 
domingo
Descrição: Previsto para ocorrer no fim da noite, brasileiros terão visão 
privilegiada de fenômeno que só deve ser visto novamente no país em 2025.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61417584?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-13 00:00:00
Título: Apuração paralela cobrada por Bolsonaro já é realidade com soma de 
boletim de urna
Descrição: No site da Justiça Eleitoral, a apuração dos votos para prefeito do 
município de Jaboticabal, no interior de São Paulo, ainda estava zerada, mas, na
cidade, um dos candidatos já comemorava enquanto outros reconheciam a 
derrota.Leia mais (05/13/2022 - 04h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/apuracao-paralela-cobrada-por-bolsonaro-ja-e-realidade-com-
soma-de-boletim-de-urna.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-13 00:00:00
Título: Congresso dribla STF e mantém emendas sem transparência
Descrição: Os documentos entregues pelo Congresso ao STF (Supremo Tribunal 
Federal), em resposta a ações que questionam as emendas de relator, seguem sem 
dar transparência à destinação da verba política e podem configurar um drible à 
decisão dos ministros da corte.Leia mais (05/13/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/congresso-dribla-stf-e-mantem-emendas-sem-transparencia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-12 00:00:00
Título: Procuradoria cobra do Telegram balanço sobre medidas de combate à 
desinformação
Descrição: O MPF (Ministério Público Federal) em São Paulo cobrou do Telegram um
balanço sobre os primeiros resultados da atuação voltada ao combate à 
desinformação na rede de mensagens, compromisso firmado para reverter o bloqueio
decretado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal 
Federal).Leia mais (05/12/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/procuradoria-cobra-do-telegram-balanco-sobre-medidas-de-
combate-a-desinformacao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-12 00:00:00
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Título: Deputado pede esclarecimentos sobre multas não executadas pelo Ibama
Descrição: O deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB-SP) solicitou informações 
ao Ministério do Meio Ambiente sobre multas aplicadas pelo Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em 2020 que 
permanecem sem encaminhamento, sob o risco de prescrição. Os valores ultrapassam
R$ 1 bilhão.Leia mais (05/12/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/deputado-pede-esclarecimentos-sobre-multas-nao-
executadas-pelo-ibama.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-12 00:00:00
Título: Monica Seixas buscará reeleição na Alesp em novo mandato coletivo
Descrição: A deputada estadual Monica Seixas (PSOL) vai buscar a reeleição na 
Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) novamente pelo formato de um mandato
coletivo. No próximo dia 21, ela vai lançar virtualmente a Campanha Pretas, da 
qual é porta-voz e que reúne outras seis lideranças femininas: Ana Laura 
Cardoso, Karina Correia, Leticia Siqueira das Chagas, Najara Costa, Rose Soares 
e Poliana Nascimento.Leia mais (05/12/2022 - 22h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/05/monica-seixas-buscara-reeleicao-na-alesp-em-
novo-mandato-coletivo.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-12 00:00:00
Título: Bolsonaro baixa tom, responde a Fachin e agora diz que ninguém quer 
atacar urnas
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quinta-feira (12) que o 
presidente do TSE, ministro Edson Fachin, vê \fantasma\ e que as Forças Armadas 
não interferem nas eleições.Leia mais (05/12/2022 - 19h41)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/bolsonaro-abaixa-tom-responde-a-fachin-e-agora-diz-que-
ninguem-quer-atacar-urnas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-12 00:00:00
Título: Entidades de imprensa reagem a tentativa de agressão a jornalistas da 
Globo em SP
Descrição: Em mais um caso de violência contra jornalistas ocorrido no Brasil, a
repórter da GloboNews Paula Araújo e a repórter cinematográfica Patrícia Santos 
foram alvo de uma tentativa de atropelamento, na manhã desta terça-feira 
(10).Leia mais (05/12/2022 - 18h45)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/entidades-de-imprensa-reagem-a-tentativa-de-agressao-a-
jornalistas-da-globo-em-sp.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-05-12 00:00:00
Título: Marco legal da inteligência artificial deve proteger pessoas, diz 
relatora
Descrição: A inteligência artificial está na análise de crédito, nos contratos 
de seguros, em previsões e decisões que afetam a vida das pessoas, e por isso 
precisa ser regulada com cuidado, defende Laura Schertel, relatora da Comissão 
de Juristas do Marco Legal da Inteligência Artificial.Leia mais (05/12/2022 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2022/05/marco-legal-da-inteligencia-artificial-deve-proteger-pessoas-diz-
relatora.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-05-12 00:00:00
Título: O que é inteligência artificial e como ela funciona
Descrição: Até chegar a esta reportagem, você provavelmente passou por alguns 
processos que envolvem inteligência artificial (IA). Se recebeu este texto via 
Twitter ou Facebook, seus interesses e seu perfil de navegação podem tê-lo feito
que o fizeram chegar até aqui.Leia mais (05/12/2022 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2022/05/o-que-e-inteligencia-artificial-e-como-ela-funciona.shtml

Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-12 18:39:21
Título: MP revoga nota técnica que considerava legal colégio cívico-militar no 
DF
Descrição: O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) 
publicou, nessa terça-feira (10), um despacho que revoga a nota técnica que 
considerava legal a implementação do projeto Escola de Gestão Compartilhada no 
DF. Chamadas de “colégios cívico-militares”, as escolas contam com profissionais
da segurança pública como os responsáveis pela disciplina dos alunos. O projeto,
que [ ]The post MP revoga nota técnica que considerava legal colégio cívico-
militar no DF appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/mp-revoga-nota-tecnica-que-
considerava-legal-colegio-civico-militar-no-df/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-12 16:01:24
Título: Comentário do dia: Na pesquisa Genial/Quaest, brasileiro estendeu uma 
bandeira branca da paz
Descrição: Há alguns dias, comentávamos aqui, com base nos números da última 
rodada da pesquisa Ipespe, que os dois líderes da corrida eleitoral, tanto o 
candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, quanto o presidente Jair Bolsonaro 
(PL), vinham orientando suas ações e discursos muito para as suas próprias 
bases. E isso talvez ajudasse a [ ]The post Comentário do dia: Na pesquisa 
Genial/Quaest, brasileiro estendeu uma bandeira branca da paz appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/comentario-do-dia-na-pesquisa-
genial-quaest-brasileiro-estendeu-uma-bandeira-branca-da-paz/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-12 11:47:05
Título: Máscara de Bolsonaro já caiu para os caminhoneiros, avalia liderança de 
Frente
Descrição: O deputado Nereu Crispim (PSD-RS), presidente da Frente Nacional em 
Defesa do Caminhoneiro Autônomo e Celetista, fez dura crítica à demissão do 
general Bento Albuquerque do Ministério de Minas e Energia e sua substituição 
pelo economista Adolfo Saschida. De acordo com Nereu Crispim, os caminhoneiros 
não acreditam mais no presidente Jair Bolsonaro. O conteúdo deste [ ]The post 
Máscara de Bolsonaro já caiu para os caminhoneiros, avalia liderança de Frente 
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/mascara-de-
bolsonaro-ja-caiu-para-os-caminhoneiros-avalia-lideranca-de-frente/
 
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: Poder360
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Título: Brasil tem 21.344 novos casos e 125 mortes por covid em 24 horas
Descrição: Saúde confirma 664.641 mortos pela doença desde o início da pandemia 
no país
Url :https://www.poder360.com.br/coronavirus/brasil-tem-21-344-novos-casos-e-
125-mortes-por-covid-em-24-horas/ 

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: EUA atingem marca de 1 milhão de mortes por covid-19
Descrição: Biden lamenta número \trágico\ e diz que os Estados Unidos mudaram \
para sempre\ devido à pandemia. Quase um sexto das mortes globais ocorreu no 
país, que já soma mais de 82 milhões de casos da doença.
Url :https://www.dw.com/pt-br/eua-atingem-marca-de-1-milhão-de-mortes-por-covid-
19/a-61779364?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-05-12
Título: Grande desordem e mentiras extravagantes
Descrição: Para uma agenda de compaixão que dá esperança nas possibilidades de 
um mundo não enraizado no lucro privado, Vijay Prashad recorre ao programa de 
saúde pública de Kerala, na Índia. Estes são tempos profundamente 
perturbadores . A pandemia global do Covid-19 teve o potencial de unir as 
pessoas, fortalecer instituições globais como a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e galvanizar uma nova fé na ação pública.
Nossa vasta riqueza social poderia ter sido prometida para melhorar os sistemas 
de saúde pública, incluindo tanto a vigilância de surtos de doenças quanto o 
desenvolvimento de sistemas médicos para tratar as pessoas durante esses 
surtos. Não tão. Estudos da OMS  nos mostraram  que os gastos com saúde dos 
governos dos países mais pobres foram relativamente estáveis durante a pandemia,
enquanto os gastos privados diretos com saúde continuam a aumentar.
Desde que a pandemia foi  declarada  em março de 2020, muitos governos 
responderam com alocações orçamentárias excepcionais. No entanto, das nações 
mais ricas às mais pobres, o setor de saúde recebeu apenas “uma parcela bastante
pequena”, enquanto a maior parte dos gastos foi usada para resgatar corporações 
e bancos multinacionais e fornecer alívio social para a população.
Em 2020, a pandemia custou ao produto interno bruto global cerca de US$ 4 
trilhões. Enquanto isso, de acordo com a OMS, o “financiamento necessário … para
garantir a preparação para epidemias é estimado em aproximadamente US$ 150 
bilhões por ano”. Em outras palavras, um gasto anual de US$ 150 bilhões 
provavelmente poderia impedir a próxima pandemia, juntamente com sua conta 
econômica de vários trilhões de dólares e sofrimento incalculável. Mas esse tipo
de investimento social simplesmente não está nos planos hoje em dia. Isso é 
parte do que torna nossos tempos tão perturbadores.
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/12/great-disorder-extravagant-lies/ 
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