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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-16 17:54:11
Título: Adolescente indígena é encontrada morta e amarrada a árvore em Roraima
Descrição: Janielly Grigório André, 15 anos, estava desaparecida desde o dia 23
de abril. A causa da morte não foi identificada
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/adolescente-indigena-eencontrada-morta-e-amarrada-a-arvore-em-roraima/
Fonte: Viomundo
Data: 2022-05-16
Título: A evangélica que pediu perdão público por voto em Bolsonaro: “A ‘gota d’água’ foi
quando ele começou a imitar alguém com covid e falta de ar”
Descrição: “Venho publicamente pedir perdão pelo meu voto equivocado para
presidente da República do Brasil”. Essa frase foi dita pela pastora Jacqueline
Rolim, da Assembleia de Deus, em Brasília, em vídeo postado nas redes sociais.
Com as mãos unidas em formato de prece, ela convida outros evangélicos a
participarem de um protesto contra Jair Bolsonaro. Eleitora do presidente em
2018, Jacqueline diz que a “gota d’água” para que se arrependesse a ponto de
pedir perdão publicamente foi o dia em que Bolsonaro imitou pessoas com covid
com falta de ar. “Mudei de opinião durante a pandemia, quando ele começou a
imitar alguém que estivesse morrendo sem ar. Ele não comprava vacina e ficava
dizendo: ‘é só uma gripezinha e ficava imitando alguém arfando, tentando
respirar'”, lembra. “Eu tenho bronquite asmática. Eu sei o que é ficar sem ar.
Isso me doeu e eu entendi que ele estava agindo com impiedade, como um anticristão totalmente.”
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/a-evangelica-que-pediu-perdaopublico-por-voto-em-bolsonaro-a-gota-dagua-foi-o-dia-em-que-imitou-alguem-comcovid-e-falta-de-ar-agiu-como-anti-cristao-totalmente.html
Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-05-16
Título: Brasil ultrapassa marca de 665 mil mortos por Covid com média móvel de
115 vítimas por dia
Descrição: São 665.056 óbitos e 30.698.711 casos conhecidos registrados do novo
coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados reunidos pelo consórcio de
veículos de imprensa. Média móvel de casos passa de 18 mil por dia, três semanas
após chegar a 12 mil.
Url : https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/05/16/brasilultrapassa-marca-de-665-mil-mortos-por-covid-com-media-movel-de-115-vitimas-pordia.ghtml
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-16
Título: Auxílio Brasil tem fila com 1,3 milhão de famílias na espera. Governo
Bolsonaro mantém dados sob sigilo
Descrição: Lançado em ano eleitoral pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) em
substituição ao Bolsa Família, o Auxílio Brasil emperra e cria lista de espera
de 1,3 milhão de famílias. É o que calcula a Confederação Nacional dos
Municípios (CNM), em estudo divulgado nesta segunda-feira (16) pelo jornal O
Estado de S. Paulo. O levantamento mostra que a demanda reprimida do programa
era de 1 milhão de famílias em fevereiro. Logo depois de o governo anunciar, um
mês antes, que havia conseguido zerar a fila de espera. Mas, em março, o número
logo cresceu para a faixa de 1,3 milhão de famílias, também habilitadas para o
Auxílio Brasil, que ainda não estavam recebendo o benefício mínimo de R$ 400.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/05/auxilio-brasil-fila13-milhao-de-familias-espera-governo-sigilo/
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-17

Título: Lula diz que nunca teve tanta motivação como agora para reconstruir o
Brasil
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que nunca esteve tão
motivado a reconstruir o Brasil como agora. A economia nacional foi destruída
pelo golpe de estado de 2016, contra a ex-presidente Dilma Rousseff, e pela
"ponte para o futuro" implantada por Michel Temer e mantida por Jair Bolsonaro
com a finalidade de retirar direitos dos trabalhadores e transferir a renda do
petróleo da sociedade brasileira para acionistas privados da Petrobrás. Ontem, o
próprio Bolsonaro admitiu que a vida era melhor com Lula.
Url : https://www.brasil247.com/poder/lula-diz-que-nunca-teve-tanta-motivacaocomo-agora-para-reconstruir-o-brasil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-16 19:00:23
Título: Valor, conta de luz maior, dívidas: veja as questões envolvendo a
privatização da Eletrobras
Descrição: Tribunal de Contas da União vai julgar venda de estatal com dúvidas
ainda não resolvidas sobre a operação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/16/valor-conta-de-luz-maiordividas-veja-as-questoes-envolvendo-a-privatizacao-da-eletrobras
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-16 14:58:31
Título: Movimentos populares planejam protesto nesta quarta no TCU contra
privatização da Eletrobras
Descrição: Centrais sindicais, partidos políticos e coletivos querem barrar
venda do controle da maior empresa elétrica brasileira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/16/movimentos-populares-planejamprotesto-nesta-quarta-no-tcu-contra-privatizacao-da-eletrobras
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: O legado da Comissão da Verdade, 10 anos depois
Descrição: A partir de 2012, comissão analisou violações de direitos humanos na
ditadura militar. Apesar de gerar o \melhor documento da história do Brasil
recente\, país ainda não viu acusados serem punidos, dizem especialistas.
Url :https://www.dw.com/pt-br/o-legado-da-comissão-da-verdade-10-anos-depois/a61810166?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-16 19:24:45
Título: STJ julga processo por divulgação dos gastos de Bolsonaro do cartão
corporativo
Descrição: Nos quatro primeiros meses de 2020 a fatura presidencial atingiu a
marca de R$ 3,76 milhões, segundo informações do Portal da Transparência
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/stj-julga-processo-por-divulgacaodos-gastos-de-bolsonaro-do-cartao-corporativo/
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-05-16 07:00:00
Título: Sem que entregadores saibam, iFood tem contrato que prevê direitos
trabalhistas
Descrição: Segundo documento exclusivo, iFood firmou contrato com terceirizada
sobre escala e turno de trabalho, no papel, empresa se compromete em assinar
carteira dos entregadores
Url :https://apublica.org/2022/05/sem-que-entregadores-saibam-ifood-temcontrato-que-preve-direitos-trabalhistas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-17 05:35:57
Título: Com operação contra entregadores e ação na Cracolândia, campanha de
Rodrigo Garcia engrossa o tom punitivista

Descrição: Garcia, que era vice virou titular com a saída de Doria para
concorrer à Presidência, decidiu dobrar o efetivo dos policiais nas ruas.
Especialistas, porém, questionam a eficácia da iniciativa
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/com-operacao-contra-entregadorese-acao-na-cracolandia-campanha-de-rodrigo-garcia-engrossa-o-tom-punitivista/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-16 15:00:56
Título: Ele trabalhou no leilão da internet 5G. Agora, vai ser diretor de uma
das teles vencedoras
Descrição: Vitor Menezes, ex-número dois do Ministério das Comunicações, deixou
o governo Bolsonaro para ser diretor de relações institucionais da Ligga
Telecom.The post Ele trabalhou no leilão da internet 5G. Agora, vai ser diretor
de uma das teles vencedoras appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/16/secretario-leilao-5g-deixa-governopara-vencedora-ligga-telecom/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-16
Título: Conta de luz deve subir em média 12% em todo país. NE vai pagar 17% mais
caro
Descrição: A população brasileira, principalmente a que vive na região Nordeste,
deve se preparar para pagar mais caro pela tarifa de energia elétrica este ano.
Não bastassem os aumentos em 2021 que chegaram a mais de 20% em alguns estados,
dependendo da distribuidora, a previsão é que em média no país o reajuste chegue
a 12%. A previsão é da empresa privada pela TR Soluções —empresa de tecnologia
especializada em tarifas de energia, que, no entanto, não calculou os impactos
dos impostos (que variam de estado para estado), nem a bandeira tarifária, que
elevam ainda mais o valor da conta a ser paga pelo consumidor. A reportagem foi
do jornal Folha de São Paulo. Pelas contas da empresa, o Nordeste terá alta de
17%; o Norte sofrerá com mais 10%; o Centro-Oeste terá 9,5% de reajuste; o
Sudeste com 13% e a única baixa em comparação com o ano passado será no Sul com
3%.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/conta-de-luz-deve-subir-em-media-12-emtodo-pais-ne-vai-pagar-17-mais-caro-93f9
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-16 13:21:37
Título: Artigo | Pilhagem neoliberal no setor de petróleo
Descrição: Bens da nossa sociedade estão sendo pilhados e o governo, que deveria
nos proteger, como quinta coluna, não faz nada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/16/artigo-pilhagem-neoliberal-nosetor-de-petroleo
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-16 00:00:00
Título: Alckmin quer aliados de confiança na coordenação de campanha de Lula
Descrição: O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) já avisou o
comando da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que quer
ter pessoas de confiança na coordenação de campanha e do programa de
governo.Leia mais (05/16/2022 - 22h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/alckmin-quer-aliados-de-confianca-na-coordenacao-decampanha-de-lula.shtml
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-16
Título: VÍDEO: Bolsonaro diz que povo vivia melhor no tempo de Lula; "Concordo"
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) admitiu nesta segunda-feira (16), em
conversa com apoiadores no "cercadinho" do Palácio da Alvorada, em Brasília, que
"o povo viva melhor no tempo de Lula". Segundo o mandatário, a população não
vive tão bem em seu governo quanto no do petista por conta da pandemia do
coronavírus e da guerra na Ucrânia.

Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/16/video-bolsonaro-diz-quepovo-vivia-melhor-no-tempo-de-lula-concordo-117449.html
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-16
Título: Milton Nascimento se despede do palco, mas seguirá soltando a voz nas
estradas e bailes da vida
Descrição: O cantor e compositor Milton Nascimento, “o mais mineiro de todos os
cariocas”, confirmou neste final de semana que fará nos próximos meses sua turnê
de despedida, A última sessão de música, terá 17 shows até 13 de novembro, duas
semanas depois de completar 80 anos. O anúncio foi feito por meio de redes
sociais. Mas ele afirmou que continuará compondo e cantando, sem subir mais aos
palcos. São mais de 40 discos gravados, cinco premiações do Grammy e uma
carreira que rapidamente se internacionalizou, na onda original vinda do Clube
da Esquina, movimento surgido em Belo Horizonte.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2022/05/milton-nascimentodespedida-turne/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-17 06:00:57
Título: Masp usa capa decolonial, mas veta fotos do MST e trabalho de curadora
indígena
Descrição: O museu paulista, que vem realizando exposições sobre indígenas,
mulheres e pessoas negras, vetou fotos do MST e livro do Boulos.The post Masp
usa capa decolonial, mas veta fotos do MST e trabalho de curadora indígena
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/17/masp-capa-decolonial-veta-fotos-msttrabalho-curadora-indigena/
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-05-16 07:56
Título: Chomsky: Enfrentando o desafio climático, inteligência e moralidade
Descrição: Esta semana, a Organização Meteorológica Mundial advertiu que o mundo
tem 50% de chance de aquecimento em 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais
nos próximos cinco anos. Mesmo aqueles que tendem a ver o copo como meio cheio
tendem a concordar que os esforços feitos até agora pelos governos nacionais
para combater a crise climática, embora significativos em alguns aspectos, não
são suficientes. De fato, a economia global continua a depender exclusivamente
dos combustíveis fósseis, que ainda fornecem 80% do fornecimento de energia.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/05/16/politica/012n1pol?partner=rss
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-17 00:00:00
Título: Políticas trans enfrentam rotina de perseguição e ameaças de morte no
país
Descrição: ?Filipa Brunelli (PT), primeira vereadora travesti de Araraquara
(interior de SP) eleita em 2020, pensou em abandonar a política logo nos
primeiros meses de mandato.Leia mais (05/17/2022 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/politicas-trans-enfrentam-rotina-de-perseguicao-e-ameacas-demorte-no-pais.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-16 11:31:06
Título: Bolsonaro enfrenta crise no Incra, vaias no DF e racha entre aliados em
São Paulo
Descrição: Presidente tem desafios na gestão do orçamento que impactam suas
pretensões eleitorais, veja temas da semana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/16/bolsonaro-enfrenta-crise-noincra-vaias-no-df-e-racha-entre-aliados-em-sao-paulo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-16 11:18:56

Título: Produtor cultural preso por engano no Rio recebe Medalha Tiradentes na
Assembleia
Descrição: Ângelo Gustavo ficou quase um ano preso injustamente por falha em
mecanismo de reconhecimento fotográfico da polícia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/16/produtor-cultural-preso-porengano-no-rio-recebe-medalha-tiradentes-na-assembleia
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-17 05:24:02
Título: Do Novo ao PSL, partidos de direita não destinaram verba para
candidaturas LGBT+ em 2020
Descrição: Segundo relatório do movimento Vote LGBT, partidos de esquerda
investiram duas vezes mais em candidaturas LGBT+ do que partidos de centro e
direita somados
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/do-novo-ao-psl-partidos-dedireita-nao-destinaram-verba-para-candidaturas-lgbt-em-2020/
Fonte: Poder360
Título: EUA retomam voos para Cuba e facilitam vistos
Descrição: Contra “opressão do governo cubano”, governo Biden anuncia
afrouxamento de medidas restritivas impostas por Trump
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/eua-retomam-voos-para-cuba-efacilitam-vistos/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-16 18:25:22
Título: Perseguição judicial contra defensores dos direitos humanos aumenta na
Colômbia, diz pesquisa
Descrição: Levantamento aponta riscos e a criminalização da defesa dos direitos
fundamentais no país vizinho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/16/perseguicao-judicial-contradefensores-dos-direitos-humanos-aumenta-na-colombia-diz-pesquisa
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-16
Título: O tiroteio em búfalo prova que a "supremacia branca, ideologia
neonazista" destruirá ainda mais a sociedade ocidental
Descrição: O tiroteio que deixou 10 pessoas mortas e outras três feridas num
supermercado em Buffalo, Nova York, realizado por um homem branco de 18 anos, é
o último sinal de que a perigosa supremacia branca e a ideologia neonazista
tolerada pelos grandes países pode causar danos terríveis à sociedade ocidental,
e os analistas dizem que tais ataques do "lobo solitário" podem continuar a
surgir e até mesmo se desenvolver no crime organizado e na violência contra
grupos étnicos não-brancos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1265800.shtml
Fonte: Lenta - Rússia
Data: 2022-05-17
Título: Cerca de 300 combatentes das Forças Armadas da Ucrânia deixaram Azovstal
em Mariupol
Descrição: Cerca de 300 combatentes das Forças Armadas da Ucrânia deixaram o
território da usina metalúrgica Azovstal em Mariupol e se renderam. Isso foi
relatado pelo correspondente do canal de TV RT Maxim Touri. Agora eles são
retirados da fábrica em dez ônibus, explicou o jornalista. Ele também filmou um
comboio de ônibus cheio de soldados feridos a caminho do hospital controlado
pela DPR em Novoazovsk . Os prisioneiros feridos foram enviados para a aldeia de
Yelenovka.
Url : https://lenta.ru/news/2022/05/17/zelenskii/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-16 17:51:12
Título: Reino Unido diz que Suécia e Finlândia devem aderir à Otan ‘o mais
rápido possível’

Descrição: A Suécia confirmou que solicitará sua adesão à Otan, seguindo os
passos da Finlândia e ratificando a virada histórica desses dois países
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/reino-unido-diz-que-suecia-efinlandia-devem-aderir-a-otan-o-mais-rapido-possivel/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-16 17:42:40
Título: Turquia diz que vai bloquear entrada de Suécia e Finlândia na Otan
Descrição: O posicionamento de Erdogan não é uma surpresa, dada a sua
proximidade com o governo de Vladimir Putin
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/turquia-diz-que-vai-bloquear-entradade-suecia-e-finlandia-na-otan/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-16 16:59:00
Título: Bolsonaro rebate Lula: ‘Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso’
Descrição: Presidente criticou o adversário petista por sugerir medo de perder a
eleição e ser preso: 'Tá achando que vai me intimidar?'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-rebate-lula-por-deusque-esta-no-ceu-eu-nunca-serei-preso/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-16 16:58:01
Título: Movimentos populares planejam protesto nesta quarta no TCU contra
privatização da Eletrobras
Descrição: Centrais sindicais, partidos políticos e coletivos querem barrar
venda do controle da maior empresa elétrica brasileira
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/movimentos-populares-planejamprotesto-nesta-quarta-no-tcu-contra-privatizacao-da-eletrobras/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-16 15:21:29
Título: ELN anuncia cessar-fogo de dez dias por eleições presidenciais da
Colômbia
Descrição: O presidente da Colômbia, Iván Duque, que terminará seu mandato de
quatro anos em agosto, interrompeu em 2019 as negociações de paz que mantinha
com o ELN, após um ataque com explosivos a uma escola militar em Bogotá
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/eln-anuncia-cessar-fogo-de-dez-diaspor-eleicoes-presidenciais-da-colombia/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-16 15:10:35
Título: Preço do trigo dispara após decisão da Índia de suspender exportações
Descrição: A tonelada de trigo para panificação fechou hoje em 438,25 euros no
Euronext, um recorde absoluto para o grão, que já estava sendo negociado a preço
de ouro no mercado mundial
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/preco-do-trigo-dispara-apos-decisaoda-india-de-suspender-exportacoes/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-16 12:24:23
Título: Mais de 30 mil membros de gangues foram detidos em El Salvador em 50
dias
Descrição: Apoiada por um regime de exceção decretado pelo Congresso em 27 de
março a pedido de Bukele, a ofensiva de segurança possibilitou a prisão dos
membros de gangues sem mandado judicial, resultando, desde 28 de março, em um
freio à escalada de homicídios
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/mais-de-30-mil-membros-de-ganguesforam-detidos-em-el-salvador-em-50-dias/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-16 13:20:46
Título: Paraná Pesquisas: Lulista Marília Arraes lidera em Pernambuco

Descrição: A deputada Marília Arraes (Solidariedade), lulista de carteirinha,
lidera a corrida pelo governo de Pernambuco. A informação Notícias Verdadeiras,
o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/parana-pesquisas-lulista-marilia-arraeslidera-em-pernambuco/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-16 12:53:34
Título: Bolsonaro é contra São Paulo
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) é contra o estado de São Paulo, que
teve queda de 36,5% Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-e-contra-sao-paulo/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-05-16 03:00:00
Título: Inquietude, incompletude e imaginação. Os desafios da fraternidade no
tempo presente. Entrevista especial com Andrea Grillo
Descrição: O ensinamento de Jesus aos discípulos, \amem os seus inimigos\, \é
uma das mais difíceis verdades do Evangelho\, disse o filósofo e teólogo
italiano http://www.ihu.unisinos.br/618582-amar-o-inimigo-respostas-fraternasao-fratricidio-do-tempo-presente-entrevista-especial-com-andrea-grillo
Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-17 05:30:55
Título: Teoria da conspiração marginal que inspirou atirador dos EUA ganha
espaço no Partido Republicano
Descrição: NOVA YORK — Em uma sinagoga de Pittsburgh, em 2018, um homem branco
com um histórico de postagens antissemitas na internet matou 11 fiéis, culpando
os judeus por permitirem a entrada de “invasores” imigrantes nos Estados Unidos.
No ano seguinte, outro homem branco, irritado com o que chamou de “invasão
hispânica do Texas”, abriu fogo contra clientes em um Walmart em El Paso,
deixando 23 pessoas mortas. Depois, disse à polícia que havia tentado matar
mexicanos.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/teoria-da-conspiracao-marginal-que-inspirouatirador-dos-eua-ganha-espaco-no-partido-republicano-25511221
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-16 00:00:00
Título: Ministério Público pede que PF investigue Moro por mudança de domicílio
eleitoral
Descrição: O Ministério Público Eleitoral pediu a instauração de um inquérito
para investigar a transferência do domicílio eleitoral do ex-ministro Sergio
Moro (União Brasil) do Paraná para o estado de São Paulo.Leia mais (05/16/2022 21h58)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/ministerio-publico-pede-que-pf-investigue-moro-por-mudancade-domicilio-eleitoral.shtml
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Título: Governo vai suspender edital para compra de teste de Covid após erro em
preço
Descrição: O Palácio do Planalto vai suspender um edital para a compra de testes
de Covid-19 após ser alertado pelo Painel sobre um erro de conta.Leia mais
(05/16/2022 - 19h14)
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Título: Bolsonaro discursa aos gritos, usa palavrões e diz a empresários que
eleição pode ser conturbada
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou, nesta segunda-feira (16), a
relativizar os atos de raiz golpista do 7 de Setembro do ano passado, tratandoos como manifestações de liberdade de expressão, e disse que nunca irá para a
cadeia.Leia mais (05/16/2022 - 14h45)
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Data: 2022-05-16 00:00:00
Título: Tribunal do RJ arquiva denúncia contra Flávio Bolsonaro no caso das
'rachadinhas'
Descrição: O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu nesta segunda-feira
(16) arquivar a denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso das \
rachadinhas\. A medida foi tomada em razão da anulação das provas que embasaram
a acusação.Leia mais (05/16/2022 - 14h39)
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Título: Debatedores criticam privatização da Eletrobras e pedem que TCU
interrompa o processo
Descrição: Representante do governo diz que empresa precisa de recursos privados
para voltar a investir
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/875971-debatedores-criticamprivatizacao-da-eletrobras-e-pedem-que-tcu-interrompa-o-processo/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-17 01:46:27
Título: EUA derrubam restrições de Trump a Cuba e aliviam asfixia à ilha: 'Passo
limitado na direção certa'
Descrição: Os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (16), a
flexibilização de restrições a Cuba impostas pelo ex-presidente Donald Trump. As
principais medidas dizem respeito a processos de imigração, transferências
financeiras e voos entre os países.
Url :https://br.sputniknews.com/20220517/eua-derrubam-restricoes-trump-cubapasso-limitado-direcao-certa-22672741.html
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Título: BRICS no divã: quais os desafios fundamentais do bloco que concentra
mais de 30% do PIB mundial?
Descrição: Há exatos 14 anos, em 16 de maio de 2008, foi realizada a I Reunião
de Ministros das Relações Exteriores do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), em
Ekaterinburgo, na Rússia. De lá para cá, esse grupo, que, à época, não contava
com a África do Sul, realizou vários encontros, se institucionalizou e criou
mecanismos e projetos.
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Título: Sérvia 'lutará' contra pressão ocidental para impor sanções à Rússia,
diz presidente Vucic
Descrição: Apesar de sofrer \danos enormes\, a Sérvia vai lutar para manter sua
política de não aderir às sanções ocidentais contra Moscou pelo conflito na
Ucrânia, insistiu seu presidente, Aleksandar Vucic.
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