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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-13 18:41:06
Título: Litro da gasolina sobe pela quinta semana seguida e bate novo recorde
Descrição: Já o diesel subiu pela quarta semana seguida e também chega ao maior 
valor médio da história, diz ANP
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/litro-da-gasolina-sobe-pela-
quinta-semana-seguida-e-bate-novo-recorde/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-13
Título: Privatizada, refinaria da Bahia tem os preços de combustíveis mais altos do País
Descrição: As consequências da privatização da antiga Refinaria Landulfo Alves 
(Rlam), vendida pela metade do preço para o grupo Mubadala Capital, fundos dos 
Emirados Árabes Unidos, que mudou o nome para Refinaria Mataripe, que é operada 
pela Acelen, já começaram a penalizar severamente a população baiana que sofre 
com os maiores preços em combustíveis do país, como a CUT e a Federação Única 
dos Petroleiros (FUP) veem alertando desde 2019. Com os reajustes praticados 
pela Mataripe, o gás de cozinha chega a ser vendido a R$ 140 em algumas cidades,
o litro da gasolina passa de R$ 8,00, em média, e o óleo diesel, como nunca se 
viu antes, também está próximo desse valor. Em um dos postos, a gasolina comum 
sai a R$ 7,94 e o diesel a R$ 7,76 (veja na imagem), diz Radiovaldo Costa, 
diretor de Comunicação do Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro-BA). 
Segundo ele, há lugares em que o diesel é mais caro que a gasolina. “Nunca na 
história desde os primeiros veículos a diesel, lá nos anos 1920, 1930, o diesel 
foi vendido pelo mesmo preço que a gasolina. Olha a que ponto chegamos”, diz o 
dirigente.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/privatizada-refinaria-da-bahia-tem-os-
precos-de-combustiveis-mais-altos-do-pais-25cf 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-13 00:00:00
Título: Gasolina estaria 19% mais cara com privatização de refinarias da 
Petrobras, diz levantamento
Descrição: Levantamento realizado pelo Observatório Social da Petrobras, ligado 
a sindicatos de petroleiros, aponta que se as refinarias que fazem parte do 
plano de desestatização da Petrobras já tivessem sido privatizadas, estariam 
hoje vendendo a gasolina por um preço, em média, 19% mais caro do que o cobrado 
sob gestão da estatal. O diesel S-10, por sua vez, estaria custando 12% acima do
valor atual.Leia mais (05/13/2022 - 16h58)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/gasolina-estaria-19-mais-cara-com-privatizacao-de-
refinarias-da-petrobras-diz-levantamento.shtml
 
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-13
Título: Caetano Veloso se reúne com Lula para oficializar apoio ao ex-presidente
Descrição: O músico Caetano Veloso, eleitor de Ciro Gomes (PDT) em 2018, já deu 
a entender que votará no ex-presidente Lula (PT) em 2022. A oficialização do 
apoio deve ocorrer na noite desta sexta-feira (13). Caetano vai se reunir com 
Lula, no apartamento do ex-presidente, em São Paulo. O encontro foi articulado 
pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), um dos coordenadores da campanha do 
petista, de acordo com informações do blog de Gerson Camarotti, no G1.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/13/caetano-veloso-se-reune-
com-lula-para-oficializar-apoio-ao-ex-presidente-116352.html 

Fonte: Jacobin
Data: 2022-05-13
Título: O papel da arte depois do fascismo
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Descrição: A arte e a vida cultural brasileira estão, destruídas, devastadas. Em
1955, dez anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o cineasta italiano Roberto
Rossellini escreveu na revista Filmcritica, a propósito do neorrealismo:
Em 1944, logo depois da guerra, tudo estava destruído na Itália. No cinema, como
nos outros campos. Quase todos os produtores haviam desaparecido. Faziam-se 
ainda tentativas, aqui e ali, mas com ambições extremamente limitadas.
Ao falar sobre “ambições limitadas”, Rossellini tocava no tema do rebaixamento 
de horizontes. Há momentos em que uma sociedade se encontra em desesperança 
tamanha que é praticamente incapaz de erguer a vista e olhar para a frente. 
Nesses momentos, perdemos quase completamente a capacidade de imaginar um futuro
e, por consequência, desabamos na cotidianidade. Nossos projetos se tornam 
comezinhos. A sobrevivência se torna o motor quase único da nossa existência e 
as realizações de que somos capazes ficam drasticamente reduzidas por um 
pragmatismo seco. As palavras do mestre italiano descrevem bem a realidade 
cultural brasileira de agora.
Url : https://jacobin.com.br/2022/05/o-papel-da-arte-depois-do-fascismo/ 

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-05-14
Título: Inquérito no STF ameaça carreira no Exército de ajudante de ordens de 
Bolsonaro, avaliam militares
Descrição: Parlamentares que conversaram recentemente com militares graduados 
lotados no Ministério da Defesa identificaram uma preocupação: a investigação em
curso do tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid. Chefe dos ajudantes de ordem 
de Jair Bolsonaro, Cid entrou na mira do Supremo Tribunal Federal no inquérito 
que apura o vazamento — pelo presidente — de informações sigilosas do Tribunal 
Superior Eleitoral sobre urnas eletrônicas. Segundo militares, essa investigação
pode atrapalhar a carreira do coronel Mauro Cid e impedi-lo de alcançar a 
patente de general. Isso tem incomodado o próprio Bolsonaro. Tanto que, no 
último dia 6, a própria Advocacia-Geral da União enviou ao ministro Alexandre de
Moraes um pedido para que sejam interrompidas as investigações.
Além do caso da divulgação dos dados sigilosos do TSE, o ajudante de ordem 
também entrou na mira do Supremo por ajudar Bolsonaro na "live" em que o 
presidente tentou associar as vacinas contra a Covid à transmissão da Aids.
Url : https://g1.globo.com/politica/blog/gerson-camarotti/post/2022/05/14/
inquerito-no-stf-ameaca-carreira-no-exercito-de-ajudante-de-ordens-de-bolsonaro-
avaliam-militares.ghtml 

Fonte: Poder360
Título: Pesquisa da UFMG mostra subnotificação de covid em 2020
Descrição: Estudo analisou dados em BH, Salvador e Natal, números de mortes pela
doença está subestimado em pelo menos 18%
Url :https://www.poder360.com.br/coronavirus/pesquisa-da-ufmg-mostra-
subnotificacao-de-covid-em-2020/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-13 15:00:40
Título: Empresário admite pagamento a Renan Bolsonaro, delegado que abriu 
apuração é rebaixado na PF
Descrição: Em depoimento à Polícia Federal, Luís Felipe Belmonte confirmou 
pagamento para escritório de filho do presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/13/empresario-admite-pagamento-a-
renan-bolsonaro-delegado-que-abriu-apuracao-e-rebaixado-na-pf
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-13 00:00:00
Título: Defesa de Wal do Açaí pela AGU viola Constituição, diz advogado
Descrição: Os comentários a seguir foram extraídos de texto enviado ao Blog por 
Rogério Tadeu Romano, advogado e procurador regional da República 
aposentado.Leia mais (05/13/2022 - 18h26)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/blogs/frederico-vasconcelos/2022/05/defesa-de-wal-do-acai-pela-agu-viola-
constituicao-diz-advogado.shtml
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-13 16:11:39
Título: Dilma defende \frente política dos democratas\ para vitória no 1º turno
Descrição: Ex-presidenta aposta em aliança para conquistar \situação 
inquestionável de vitória eleitoral\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/13/dilma-defende-frente-politica-
dos-democratas-para-vitoria-no-1-turno

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-13 00:00:00
Título: Lei de Acesso à Informação faz 10 anos, cria raízes e tem arcabouço sob 
ataque
Descrição: O sigilo nas organizações públicas costuma ser o primeiro refúgio 
para a corrupção, a incompetência e a ineficiência. Neste sentido, a grande 
vantagem do regime democrático é a sua capacidade de limitar segredos e promover
a livre circulação da informação.Leia mais (05/13/2022 - 12h53)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/lei-de-acesso-a-informacao-faz-10-anos-cria-raizes-e-tem-
arcabouco-sob-ataque.shtml

Fonte: Congresso em Foco
Título: Aloysio Nunes, do PSDB, declara voto a Lula no primeiro turno
Descrição: A pré-candidatura de João Doria à Presidência da República sofreu 
mais uma derrota no partido. O ex-senador de São Paulo e ex-chanceler Aloysio 
Nunes (PSDB) declarou, nesta sexta-feira (13), que colocou as rivalidades com o 
PT de lado e que deve votar no ex-presidente Lula para presidente nas eleições 
deste ano. “O segundo turno já [ ]The post Aloysio Nunes, do PSDB, declara voto 
a Lula no primeiro turno appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/aloysio-nunes-do-psdb-declara-
voto-a-lula-no-primeiro-turno/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-13 19:01:22
Título: TSE conclui testes nas urnas eletrônicas sem encontrar falhas
Descrição: Desde que o teste começou, na última terça, os investigadores 
repetiram cinco planos para checar a segurança das urnas eletrônicas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tse-conclui-testes-nas-urnas-
eletronicas-sem-encontrar-falhas/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-13
Título: STF forma maioria para proibir governo de fazer dossiê de antifascistas
Descrição: A relatora, ministra Cármen Lúcia, votou pela ilegalidade e foi 
seguida por sete ministros. Para ela, “as atividades de inteligência devem 
respeitar o regime democrático, no qual não se admite a perseguição de 
opositores e aparelhamento político do Estado”
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/05/stf-maioria-proibir-
dossie-antifascistas/ 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-13 00:00:00
Título: Comissão Arns elogiou Cármen Lúcia por voto contra 'dossiês 
antifascistas'
Descrição: O ex-ministro e presidente da Comissão Arns, José Carlos Dias, e o 
advogado Luiz Armando Badin encaminharam um ofício ao STF (Supremo Tribunal 
Federal) enaltecendo o voto da ministra Cármen Lúcia pela inconstitucionalidade 
da produção de dossiês contra antifascistas. Nesta sexta (13), a corte formou 
maioria para declarar ilegal a produção de relatórios contra opositores do 
governo Jair Bolsonaro.Leia mais (05/13/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/colunas/monicabergamo/2022/05/comissao-arns-elogiou-carmen-lucia-por-voto-
contra-dossies-antifascistas.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-13 15:05:14
Título: 13 de maio: obras para entender a abolição inconclusa do Brasil
Descrição: Historiador Douglas Belchior indica obras que ajudam a entender os 
impactos do modelo que pôs fim à escravidão mercantil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/13/13-de-maio-obras-para-entender-
a-abolicao-inconclusa-do-brasil

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-05-13
Título: Negros e pardos são 84% dos resgatados em trabalho análogo à escravidão 
em 2022
Descrição: Negros e nordestinos, trabalhando sem quaisquer direitos, em 
condições precárias e presos a latifúndios de cana-de-açúcar. Uma realidade já 
repudiada em 1888, quando a escravidão foi abolida na legislação, mas que se 
repete hoje no agronegócio. Em 2022, 500 trabalhadores foram resgatados em 
condição análoga à escravidão pela Auditoria Fiscal do Trabalho. Do total, 84% 
de autodeclararam negros ou pardos e 57% nasceram no Nordeste. A prevalência de 
negros e pardos não é casual, na avaliação do auditor fiscal do trabalho 
Humberto Monteiro Camazi, coordenador do Projeto de Prevenção e Combate ao 
Trabalho Escravo da Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais.
“Faltam políticas públicas para atenuar os 350 anos de escravização legalizada. 
O que faz com que essas pessoas, ainda que juridicamente livres, não exerçam 
essa liberdade no sentido amplo”, afirma. Neste ano, a maioria dos resgatados 
trabalhava no cultivo de cana-de-açúcar: 299 pessoas. Em seguida, as atividades 
com maior prevalência dessas condições são a produção de carvão vegetal (54), o 
cultivo de alho (25) e a criação de bovinos para corte (23).
Url : https://mst.org.br/2022/05/13/negros-e-pardos-sao-84-dos-resgatados-em-
trabalho-analogo-a-escravidao-em-2022/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-13 08:35:51
Título: Helio Santos: “O dia 14 de maio de 1888 é o dia mais longo da nossa 
história”
Descrição: Ativista histórico contra o racismo alerta que a pauta nunca foi 
tratada de acordo com sua dimensão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/13/helio-santos-o-dia-14-de-maio-
de-1888-e-o-dia-mais-longo-da-nossa-historia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-13 18:00:59
Título: Racismo torna mulheres negras invisíveis na política do Distrito Federal
Descrição: \Se não estamos no mercado de trabalho ou no parlamento, não estamos 
em lugar nenhum”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/13/racismo-torna-mulheres-negras-
invisiveis-na-politica-do-distrito-federal
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-13 16:40:34
Título: Distrito Federal passa a ter Semana em Defesa da Juventude Negra
Descrição: Lei sancionada visa promover campanhas para combater genocídio negro 
e garantir direitos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/13/distrito-federal-passa-a-ter-
semana-em-defesa-da-juventude-negra

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-13 13:33:43
Título: Idosa é resgatada após 72 anos de trabalho análogo à escravidão em casa 
de família no Rio
Descrição: Sem salário, ela foi escravizada por três gerações da mesma família, 
caso é o mais longo registrado no Brasil
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/13/idosa-e-resgatada-apos-72-anos-
de-trabalho-analogo-a-escravidao-em-casa-de-familia-no-rio

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-14 00:00:00
Título: Incra suspende atividades no governo Bolsonaro por falta de verba
Descrição: O Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) 
informou internamente nesta sexta-feira (13) estar sem nenhuma verba de livre 
destinação e determinou a suspensão de atividades. Entre elas estão os eventos 
de entrega de título de propriedade a beneficiários da reforma agrária, ação que
virou uma febre no governo Jair Bolsonaro (PL).Leia mais (05/14/2022 - 00h32)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/incra-suspende-atividades-no-governo-bolsonaro-por-falta-de-
verba.shtml

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-13 20:58:58
Título: Torturador da ditadura argentina recebe a 9ª sentença de prisão perpétua
Descrição: 'Foram crimes contra a humanidade e assim devem ser qualificados', 
disse o presidente do tribunal, Andrés Basso
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/torturador-da-ditadura-argentina-
recebe-a-9a-sentenca-de-prisao-perpetua/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-13 20:24:56
Título: Entidades acusam governo de estimular violência obstétrica em medidas 
para gestantes
Descrição: Organizações afirmam que caderneta elaborada pelo governo Bolsonaro 
contraria a ciência e representa retrocesso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/13/entidades-acusam-governo-de-
estimular-violencia-obstetrica-em-medidas-para-gestantes

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-13 11:30:33
Título: Ipespe/XP: Lula fica estável na liderança, e Bolsonaro oscila dentro da 
margem de erro
Descrição: Levantamento mostra petista com 44%, enquanto soma de todos os outros
candidatos é de 46%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/13/ipespe-xp-lula-fica-estavel-na-
lideranca-e-bolsonaro-oscila-dentro-da-margem-de-erro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-13 10:13:40
Título: Ronda Política | AGU fará defesa de Wal do Açaí, Weintraub vai ao STF 
contra Eduardo, e mais
Descrição: Walderice é investigada por improbidade administrativa após ter sido 
apontada como funcionária fantasma de Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/13/ronda-politica-agu-fara-defesa-
de-wal-do-acai-weintraub-vai-ao-stf-contra-eduardo-e-mais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-13 09:51:52
Título: Ailton Krenak é o primeiro indígena a receber Doutor Honoris Causa pela 
UnB
Descrição: Líder indígena ganhou o principal reconhecimento de universidade a 
personalidades de destaque na sociedade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/13/ailton-krenak-e-o-primeiro-
indigena-a-receber-doutor-honoris-causa-pela-unb
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-14 06:00:07
Título: Documentário mostra a arte de fazer zabumba pelas mãos de Mestre Simão
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Descrição: Artista é um dos poucos que ainda produz o instrumento, vídeo traz o 
processo artesanal de um dos ícones do Nordeste
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/documentario-mostra-a-
arte-de-fazer-zabumba-pelas-maos-de-mestre-simao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-13 21:05:49
Título: Após reação de Fachin, Bolsonaro diz que Forças Armadas ‘não servirão de
moldura’ na eleição
Descrição: Nesta sexta, o presidente do TSE voltou a defender a Justiça: 'Não 
permitiremos a subversão do processo eleitoral'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-reacao-de-fachin-bolsonaro-
diz-que-forcas-armadas-nao-servirao-de-moldura-na-eleicao/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Militares querem o aparelhamento do Estado\
Descrição: Para antropólogo que estuda Forças Armadas, ameaças golpistas são 
parte de estratégia para barganhar poder e verbas. Generais, longe de estarem 
sendo arrastados para crise com Justiça Eleitoral, são protagonistas da ação
Url :https://www.dw.com/pt-br/militares-querem-o-aparelhamento-do-estado/a-
61790576?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-13 20:04:05
Título: Parlamentares do PSDB indicaram pelo menos R$ 483 milhões do orçamento 
secreto, diz jornal
Descrição: De 22 deputados, 19 declararam ter apadrinhado emendas de relator. No
Senado, aparecem dois nomes beneficiados
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/parlamentares-do-psdb-indicaram-
pelo-menos-r-483-milhoes-do-orcamento-secreto-diz-jornal/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-13 19:57:34
Título: ‘Estamos abertos a todo diálogo’, diz deputado do PT sobre Lula dividir 
palanque com Zema em MG
Descrição: Em entrevista a CartaCapital, Patrus Ananias afirmou que Zema tem 
diferenças com Bolsonaro e que o PT segue na tentativa de uma aliança com Kalil
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/estamos-abertos-a-todo-dialogo-
diz-deputado-do-pt-sobre-lula-dividir-palanque-com-zema-em-mg/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-13 16:52:03
Título: Cientista Carlos Nobre é o 1º brasileiro eleito membro da Royal Society 
desde o século XIX
Descrição: O climatologista também foi reconhecido como um dos principais 
pesquisadores sobre a Floresta Amazônica
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/cientista-carlos-nobre-e-o-
1o-brasileiro-eleito-membro-da-royal-society-desde-o-seculo-xix/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-13 15:21:13
Título: Deputados do PT vão à PGR contra Bolsonaro por declaração racista
Descrição: O ex-capitão perguntou quantas 'arrobas' pesava um apoiador negro, 
durante interação no cercadinho do Alvorada
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/deputados-do-pt-vao-a-pgr-
contra-bolsonaro-por-declaracao-racista/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-13 15:23:51
Título: Lula vence todos em todos os cenários, diz pesquisa Ipespe XP
Descrição: Está osso para os adversários de Lula. Segundo pesquisa Ipespe XP 
divulgada nesta sexta (13/05), o ex-presidente  Notícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-vence-todos-em-todos-os-cenarios-diz-
pesquisa-ipespe-xp/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-13 12:57:45
Título: Genial Quaest em MG: Lula, 44%, Bolsonaro, 28%, Ciro, 5%
Descrição: ► Lula seria eleito já no primeiro turno porque ele tem 44% enquanto 
a soma de todos  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro 
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/genial-quaest-em-mg-lula-44-bolsonaro-28-
ciro-5/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-14 06:00:41
Título: A terceira via não decola porque está no bolso de Bolsonaro
Descrição: MDB, PSDB, Cidadania e Podemos se movimentam para apoiar Bolsonaro em
um segundo turno. Nos estados, isso já está ocorrendo.The post A terceira via 
não decola porque está no bolso de Bolsonaro appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/14/terceira-via-nao-decola-bolsonaro/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-05-13 03:00:00
Título: Pobreza e déficit educacional: um retrato dos municípios brasileiros. 
Entrevista especial com Luciano Nakabashi
Descrição:  
“O déficit educacional é um resultado da pobreza.” Essa é uma das conclusões da 
http://www.ihu.unisinos.br/618533-pobreza-e-a-causa-do-deficit-educacional-
brasileiro-entrevista-especial-com-luciano-nakabashi
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-13 18:27:13
Título: Gilberto Gil fala de primeiro encontro com racismo e medo de morrer
Descrição: Em entrevista à BBC News Brasil, artista e ex-ministro comenta 
proximidade da celebração de seus 80 anos e diz que não tem mais vontade de 
voltar à política.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61367687?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-13 17:04:31
Título: Por que Elon Musk decidiu colocar compra do Twitter 'de molho'
Descrição: O bilionário quer mais dados sobre contas falsas, provocando 
especulações sobre o futuro do acordo bilionário.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61440852?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-13 00:00:00
Título: Bispo proíbe paróquia de receber bens de madeireira e mineradora
Descrição: O bispo de Itacoatiara (AM), Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira 
(SDV), decretou, por tempo indeterminado, que as paróquias, comunidades, 
pastorais e movimentos da prelazia não receberão \recursos financeiros, em moeda
ou outros bens, de políticos, de madeireiras, de empresas de mineração, de 
exploração de petróleo e gás, que contribuem para o desmatamento e a expulsão de
suas terras dos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e pequenos 
agricultores\.Leia mais (05/13/2022 - 10h43)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/blogs/frederico-vasconcelos/2022/05/bispo-proibe-paroquia-de-receber-bens-
de-madeireira-e-mineradora.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-14 00:25:27
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Título: EUA condenam ações da polícia israelense no funeral de jornalista da Al 
Jazeera assassinada
Descrição: O governo dos Estados Unidos criticou as ações da polícia de Israel 
no funeral da jornalista palestina Shireen Abu Akleh, morta a tiros, em 11 de 
maio, enquanto cobria uma operação do exército israelense na Cisjordânia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220514/eua-condenam-acoes-da-policia-
israelense-no-funeral-de-jornalista-da-al-jazeera-assassinada-22641762.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-13 08:07:43
Título: Tentativas do Ocidente de isolar a Rússia vão fracassar, opina 
especialista chinês
Descrição: As sanções aplicadas à Rússia vão fracassar, disse Gao Desheng, 
economista e colunista do jornal chinês Huanqiu Shibao.
Url :https://br.sputniknews.com/20220513/tentativas-do-ocidente-de-isolar-a-
russia-vao-fracassar-opina-especialista-chines-22633168.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-13 07:25:55
Título: Presidente dos Emirados Árabes Unidos falece aos 73 anos após doença 
prolongada
Descrição: O presidente dos Emirados Árabes Unidos, Khalifa bin Zayed al Nahyan,
faleceu aos 73 anos após uma doença prolongada, informa a mídia estatal.
Url :https://br.sputniknews.com/20220513/presidente-dos-emirados-arabes-unidos-
falece-apos-doenca-prolongada-22632688.html
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