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Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-17
Título: TCU julga nesta 4ª se Eletrobras que lucrou R$ 2,7 bi pode ser vendida com
prejuízo
Descrição: Esta quarta-feira (18) é um dia crucial para a manutenção da
Eletrobras, estatal que só no 1º trimestre deste ano registrou lucro de R$ 2,7
bilhões – alta de 70% em relação ao mesmo período de 2021 -, mas está sendo
vendida em um processo nebuloso que pode trazer prejuízos para o Brasil e para
os brasileiros. É que nesta quarta, o processo de venda da estatal volta ao
plenário do Tribunal de Contas da União (TCU), que julga irregularidades que
representam prejuízos R$ 67 bilhões ao país, segundo o ministro Vital do Rego,
que pediu esclarecimentos ao governo de Jair Bolsonaro (PL) sobre o processo de
privatização. Para os eletricitários, o prejuízo é muito maior, chegando a R$
400 bi, por ser a Eletrobras uma empresa de um setor estratégico para qualquer
Nação.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/tcu-julga-nesta-4-se-eletrobras-quelucrou-r-2-7-bi-pode-ser-vendida-com-prejuiz-a078
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-17 20:13:48
Título: Deputados de oposição vão ao TCU para interromper a privatização da
Eletrobras
Descrição: Assinam o pedido parlamentares do PT, do PSB, do PDT, do PCdoB, do
PSOL e da Rede. Eles mencionam um 'iminente perigo desta operação'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/deputados-de-oposicao-vao-aotcu-para-interromper-a-privatizacao-da-eletrobras/
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-17
Título: Brasileiro chega ao topo do Monte Everest e abre faixa “Fora Bolsonaro”
Descrição: O alpinista Gabriel Tarso superou 8.848,86 metros: “É para todos que
têm uma segunda chance para fazer diferente em outubro e gritar por um Brasil
melhor” . O repúdio a Jair Bolsonaro (PL) já chegou ao lugar mais alto do
planeta. O alpinista brasileiro Gabriel Tarso conseguiu atingir o topo do Monte
Everest, que fica a 8.848,86 metros acima do nível do mar, na fronteira do Nepal
e do Tibete, no continente asiático.
Url : https://revistaforum.com.br/global/2022/5/17/brasileiro-chega-ao-topo-domonte-everest-abre-faixa-fora-bolsonaro-117508.html
Fonte: UOL
Data: 2022-05-18
Título: Após ação de quilombolas, mineradora inglesa é interditada na Bahia
Descrição: A mineradora inglesa Brazil Iron extrai minério de ferro na região
mais alta da Chapada Diamantina, em Piatã, na Bahia. As duas comunidades
quilombolas, que juntas somam 150 famílias, comemoraram a interdição temporária
da mineradora. Para o coletivo de moradores SOS Bocaina e Mocó, a interdição já
deveria ter acontecido, pois a mineradora atuava sem as devidas licenças
ambientais. Além da fé e da luta das duas comunidades, um episódio catalisou a
atenção para a mineradora Brazil Iron. Em 28 de março, a equipe da Repórter
Brasil foi até a sede da empresa, no centro de Piatã, solicitar uma entrevista
com algum representante. Ao invés de respostas, o gerente de logística da Brazil
Iron chamou a polícia para os jornalistas, o que provocou protestos de entidades
como a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo.
Url : https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/reporterbrasil/2022/05/18/quilombolas-mineradora-inglesa-interditada-chapadadiamantina.htm
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-05-17 11:00:00

Título: Luísa Molina: garimpo está destruindo vidas e terras indígenas com apoio
do governo
Descrição: Em entrevista exclusiva, antropóloga Luísa Molina explica como o
garimpo ilegal incentivado pelo presidente está promovendo destruição sem
precedentes nos territórios indígenas
Url :https://apublica.org/2022/05/luisa-molina-garimpo-esta-destruindo-vidas-eterras-indigenas-com-apoio-do-governo/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-17
Título: Marcha em São Paulo denuncia aumento da violência contra população
LGBTQIA+
Descrição: Ativistas marcharam hoje (17), dia internacional de combate a
LGBTQIfobia, contra o aumento da violência contra essa população. Após
concentração no vão livre do Masp, na Avenida Paulista, que deu início ao ato
cultural #17MBolsonaroNuncaMais, uma multidão seguiu em direção à Rua Augusta
com gritos de “Fora, Bolsonaro!”, e “Bolsonaro, Nunca Mais”. A data é marcada
pela exclusão da homossexualidade da classificação internacional de doenças pela
Organização Mundial da Saúde, em 1990. Segundo o Conselho Nacional Popular
LGBTI, o ato teve como objetivo fomentar, por meio da cultura e da arte, “a
resistência à política genocida do atual presidente Jair Bolsonaro, que tem
colocado as vidas LGBTQIA+ em risco”. “Por meio do discurso do próprio governo,
que incentiva o ódio a qualquer pessoa que fuja da norma de gênero, há o
crescimento dos assassinatos”.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/05/marcha-em-sao-paulodenuncia-aumento-da-violencia-contra-populacao-lgbtqia/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-18 05:15:38
Título: Trabalhadores do Metrô de São Paulo adiam greve para 25 de maio
Descrição: Categoria aceitou a chamada cláusula de paz, orientada pelo TRT, e
aguarda audiência de conciliação na semana que vem
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/18/trabalhadores-do-metro-de-saopaulo-adiam-greve-para-25-de-maio
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-17 09:41:18
Título: Paralisação do Incra significa fim da reforma agrária e \presente\ aos
latifundiários, diz MST
Descrição: Suspensão das ações da reforma agrária por falta de recursos é \mais
uma triste notícia\, diz dirigente dos sem-terra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/17/paralisacao-do-incra-significafim-da-reforma-agraria-e-presente-aos-latifundiarios-diz-mst
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-17 20:35:28
Título: ‘Mamãe, fui cassado’: Deputadas reagem à derrota de Arthur do Val na
Alesp
Descrição: O agora ex-deputado foi alvo de 21 representações após a divulgação
de áudios sexistas contra mulheres refugiadas ucranianas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mamae-fui-cassado-deputadasreagem-a-derrota-de-arthur-do-val-na-alesp/
Fonte: Montedo
Data: 2022-05-17
Título: Compra de Viagra pelas Forças Armadas na mira do TCU
Descrição: O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu investigação para apurar
indícios de irregularidades na aquisição de 11 milhões de comprimidos do Citrato
de Sildenafila de 20, 25 e 50 miligramas, também conhecido como Viagra.
O gasto pode ter chegado a aproximadamente R$ 33,5 milhões. O contrato de compra
foi firmado entre o Laboratório Farmacêutico da Marinha Brasileira e a empresa
EMS S/A. Segundo representação apresentada pelo deputado Elias Vaz (PSB-GO), há

indícios de superfaturamento na compra dos comprimidos. O caso está sob a
relatoria do ministro Weder de Oliveira.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/05/17/compra-de-viagra-pelas-forcasarmadas-na-mira-do-tcu/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Preso por tráfico em 2019, ex-militar recebeu R$ 290 mil em salários da
FAB
Descrição: Preso desde junho de 2019, o ex-segundo-sargento Manoel Silva
Rodrigues recebeu R$ 290,7 mil da Força Aérea Brasileira (FAB) até ser expulso
da força, na última quinta-feira (12). O militar fazia parte da comitiva de 21
militares que acompanhava a viagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) a Tóquio,
no Japão, e foi detido no aeroporto [ ]The post Preso por tráfico em 2019, exmilitar recebeu R$ 290 mil em salários da FAB appeared first on Congresso em
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/preso-por-trafico-em-2019-exmilitar-recebeu-r-290-mil-em-salarios-da-fab/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-17
Título: Preços disparam e gasolina custa mais de R$ 10 no Acre; no RS, etanol
custa R$ 7,5
Descrição: Os sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis no Brasil,
baseados na Política de Paridade de Importação (PPI) da Petrobras que leva em
conta os reajustes do barril do petróleo e a cotação do dólar, coloca o país
entrre os que têm os preços mais altos da gasolina no mundo. E nem quem comprou
carros flex para ter duas opções na hora de abastecer tem para onde correr
porque os preços do etanol também dispararam. No topo do ranking dos preços
altos está o Acre onde o litro de gasolina custa, em média, R$ 7,697, mas no
município de Marechal Thaumaturgo a população chega a pagar R$ 10,553 pelo litro
do combustível, o valor mais alto do país. O custo do etanol não fica atrás. O
preço médio do combustível derivado da cana-de-açúcar chegou a R$ 6,76 no Pará,
mas foi em Bagé (RS) onde foi encontrado o valor mais alto do litro do etanol
(R$ 7,546).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/precos-disparam-e-gasolina-custa-mais-der-10-no-acre-no-rs-etanol-custa-r-7-5-ba5e
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-17
Título: Bolsonaro não envia representantes a canais de TV e sinaliza que não vai
aos debates
Descrição: Apesar já ter declarado de que vai aos debates das eleições deste
ano, o presidente Bolsonaro (PL), na prática, emite sinais de que não vai
comparecer aos programas que visam apresentar os candidatos e suas respectivas
propostas ao eleitor. Segundo informações da revista Veja, Bolsonaro é único
candidato que não envia representante para participar das reuniões com as
emissoras de televisão para discutir o formato dos debates eleitorais.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/17/bolsonaro-no-enviarepresentantes-canais-de-tv-sinaliza-que-no-vai-aos-debates-117496.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-17 17:13:38
Título: Temperaturas caem ainda mais pelo país, Inmet, Inpe e Marinha monitoram
ciclone no Sul
Descrição: Fenômeno deve atingir Santa Catarina e Rio Grande do Sul e pode
trazer ventos de mais de mais de 100 km/h
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/17/temperaturas-caem-ainda-maispelo-pais-inmet-inpe-e-marinha-monitoram-ciclone-no-sul
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-17 16:44:52
Título: Padre Júlio e João Gordo fazem campanha para dar cobertores para pessoas
em situação de rua

Descrição: Frio deve ser mais intenso a partir desta quarta, capital paulista
tem mais de 30 mil pessoas sem casa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/17/padre-julio-e-joao-gordo-fazemcampanha-para-dar-cobertores-a-pessoas-em-situacao-de-rua
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-17 14:15:47
Título: Na véspera de um dos dias mais frios do ano, 100 famílias com 79
crianças vão para a rua em SP
Descrição: Famílias denunciam violência policial, prefeitura teria oferecido
vagas em albergues, mas em quantidade insuficiente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/17/na-vespera-de-um-dos-dias-maisfrios-do-ano-100-familias-com-79-criancas-vao-para-a-rua-em-sp
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-17 22:21:56
Título: Bolsonaro aciona o STF contra Moraes por suposto ‘abuso de autoridade’
Descrição: Na lista de justificativas para protocolar o documento, o ex-capitão
aponta a sua inclusão no Inquérito das Fake News
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-aciona-o-stf-contramoraes-por-suposto-abuso-de-autoridade/
Fonte: RT en Español
Data: 2022-05-18 07:53:38
Título: Aumentam em 959 combatentes ucranianos que estavam em Azovstal que se
renderam às tropas russas, relata o Ministério da Defesa russo.
Descrição: 694 combatentes do batalhão nacionalista Azov e militares ucranianos
depuseram suas armas durante o último dia.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/430147-aumentar-959-numerocombatientes-ucranianos-rendirse?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-05-17
Título: Consortium News en vivo! Protesto de Assange no Home Office; Entrevista
com o editor-chefe do WikiLeaks
Descrição: Stella Assange dirigiu-se a cerca de 300 manifestantes fora do Home
Office em Londres na terça-feira, onde o Secretário do Interior Priti Patel
decidirá até 31 de maio se extraditará o editor do WikiLeaks Julian Assange para
os Estados Unidos. Ele poderia enfrentar até 175 anos de prisão por revelar os
crimes de guerra e outros segredos sujos dos EUA. Na terça-feira, os advogados
de Assange apresentaram seus argumentos finais ao Pate
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/17/watch-cn-live-at-home-officeprotest-for-assange-interview-with-wikileaks-editor-in-chief/
Fonte: Xinhua - China
Título: China e Brasil assinam acordo para construir parque industrial de
ciências agrícolas
Descrição: O Departamento de Comércio da província central chinesa de Hunan
anunciou na segunda-feira a assinatura de um acordo para a construção do Parque
Industrial de Ciências Agrárias China-Brasil, que terá sede em Paracatu, no
estado de Minas Gerais, na América do Sul. O acordo foi assinado na sexta-feira
entre a Longping Agricultural Science Corporation of China (LongPing
Agriscience) e o município de Paracatu. O parque será construído pela LongPing
Agriscience e sua subsidiária LongPing High-Tech Brasil. O Parque Industrial de
Ciência Agrícola China-Brasil é um bom modelo de cooperação entre a China e o
Brasil e entre os países BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul),
disse Tian Min, cônsul geral da China no Rio de Janeiro.
Url : http://spanish.news.cn/2022-05/16/c_1310594832.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-05-18
Título: Armas dentro, trigo fora": hipocrisia de alguns países ocidentais mais
expostos à crise na Ucrânia

Descrição:Os países ocidentais, particularmente os Estados Unidos, costumavam
fazer grandes esforços para explorar recursos estratégicos como o petróleo.
Agora, quando os grãos são cada vez mais cobiçados e estratégicos, o Ocidente
demonstrou mais uma vez sua natureza gananciosa e maligna. Na segunda-feira, a
Ministra das Relações Exteriores canadense Melanie Joly declarou que o Ocidente
deve agir rapidamente para ajudar a Ucrânia a exportar suas crescentes reservas
de grãos em resposta ao agravamento da crise alimentar global. "Milhões de
toneladas de grãos estão presos em silos ucranianos", disse ela. "Temos que nos
certificar de liberar o trigo ucraniano e enviá-lo para os portos europeus para
embarque". ...Para proteger seu "celeiro", a Comissão Européia anunciou na
quinta-feira a estratégia da UE-Ucrânia de "desbloquear as fronteiras com a
Ucrânia e aumentar a capacidade das rotas rodoviárias e ferroviárias para
exportar grãos ucranianos", de acordo com a edição européia do Politico..... "Ao
ajudar a Ucrânia a "libertar seu trigo", alguns países ocidentais estão tentando
resolver sua escassez de alimentos. Eles podem aproveitar a desgraça da Ucrânia
para comprar mais alimentos a preços relativamente mais baixos. Este tipo de
"pilhagem" revela que o Ocidente é egocêntrico e mercenário sobre a crise da
Ucrânia", disse o estudioso chinês.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202205/1265895.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-17 07:51:11
Título: Movimentos populares criam programa Brasil de Todas as Cores por
direitos da população LGBTQIA+
Descrição: Documento elaborado por mais de 20 organizações tem objetivo de
auxiliar na construção de políticas públicas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/17/movimentos-populares-criamprograma-brasil-de-todas-as-cores-por-direitos-da-populacao-lgbtqia
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-17 20:18:23
Título: 1ª curadora indígena do Masp pede demissão após exclusão de fotos do MST
em mostra
Descrição: Museu diz que obras não entraram na exposição 'Histórias Brasileiras'
por descumprimento de prazo, Sandra Benites rebate e diz que não foi avisada
sobre o calendário oficial
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/1a-curadora-indigena-do-masp-pededemissao-apos-exclusao-de-fotos-do-mst-em-mostra/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-17 16:49:38
Título: Parlamentares e entidades reprovam militarização nas escolas do Distrito
Federal
Descrição: Ministério Público revoga Nota Técnica que tornava legal a
implementação de gestão compartilhada na rede de ensino.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/17/parlamentares-e-entidadesreprovam-militarizacao-nas-escolas-do-distrito-federal
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-17 13:23:24
Título: PL do ensino domiciliar deve ter urgência votada na Câmara, entenda o
que está em jogo
Descrição: Proposta é criticada por ferir Estatuto da Criança e do Adolescente,
Datafolha mostra que 78% da população é contra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/17/pl-do-ensino-domiciliar-deveter-urgencia-votada-na-camara-entenda-o-que-esta-em-jogo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-17 07:50:03
Título: Investimentos de partidos em candidaturas LGTBQIA+ são de apenas 2%, diz
estudo
Descrição: Levantamento indica que avanço da representatividade política ainda é
tímido no Brasil

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/17/investimentos-de-partidos-emcandidaturas-lgtbqia-e-so-de-2-diz-estudo
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-17 21:35:33
Título: EUA confirmam aumento de OVNIs nos últimos 20 anos
Descrição: O vice-diretor de inteligência naval atribui o crescimento a
'esforços' do Exército para 'desestigmatizar o ato de reportar esses encontros'
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/eua-confirmam-aumento-de-ovnis-nosultimos-20-anos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-17 20:39:56
Título: Deputado bolsonarista usa arma de fogo em votação na Assembleia do Mato
Grosso do Sul
Descrição: Em sessão virtual, João Henrique Catan (PL) disparou vários tiros em
um alvo ao fazer discurso armamentista
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/deputado-bolsonarista-usa-arma-defogo-em-votacao-na-assembleia-do-mato-grosso-do-sul/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-17 19:09:14
Título: TSE e Telegram formalizam acordo inédito para combate às fake news
Descrição: Parceria envolve a criação de um canal oficial da Corte na plataforma
para divulgar informações oficiais sobre as eleições
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tse-e-telegram-formalizam-acordoinedito-para-combate-as-fake-news/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-17 18:25:06
Título: Pacheco defende reajustes automáticos de salários para juízes e
procuradores
Descrição: Presidente do Senado diz que quinquênio, gatilho que prevê alta de
5%a cada cinco anos, seria uma forma de estruturar as carreiras e retirar os
'penduricalhos'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pacheco-defende-reajustesautomaticos-de-salarios-para-juizes-e-procuradores/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-17 18:22:25
Título: ‘Teremos eleições e quem ganhar, vai levar’, diz Aras
Descrição: Durante evento em São Paulo, o procurador-geral da República defendeu
o funcionamento das instituições democráticas do País
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/teremos-eleicoes-e-quemganhar-vai-levar-diz-aras/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-17 16:42:28
Título: ‘Centrãoduto’: Deputado pede que comissão ouça empresário ‘rei do gás’
Descrição: A proposta beneficiaria, diretamente, os projetos de distribuição de
gás do empresário Carlos Suarez e de seus sócios
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/centraoduto-deputado-pede-quecomissao-ouca-empresario-rei-do-gas/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-17 19:57:58
Título: Requião sugere a Lula nome para Petrobras
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (PT), pré-candidato ao governo do
Paraná, sugeriu numa audiência pública que Luiz Inácio Notícias Verdadeiras, o
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-sugere-a-lula-nome-para-petrobras/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-17 18:37:02

Título: Deu PT na Paraná Pesquisas
Descrição: Deu PT na sondagem presidencial da Paraná Pesquisas, divulgada nesta
terça-feira (17/05) sobre a disputa em Pernambuco. Notícias Verdadeiras, o post
%% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/deu-pt-na-parana-pesquisas/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-17 17:00:49
Título: Indústria de clínicas antidrogas recebeu meio bilhão do governo nos
últimos cinco anos
Descrição: Política controversa das comunidades terapêuticas teve um boom nos
anos Bolsonaro. The post Indústria de clínicas antidrogas recebeu meio bilhão do
governo nos últimos cinco anos appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/17/clinicas-antidrogas-meio-bilhao-dogoverno/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-05-17 03:00:00
Título: O Brasil na linha do cordel: decolonialidade na reescrita da história
dos silenciados. Entrevista especial com Francisco Cláudio Alves Marques
Descrição:
A literatura de cordel é um dos ícones da cultura nordestina. Muitas vezes vista
como uma escrita marginal, o gênero c [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/618631-o-brasil-na-linha-do-cordeldecolonialidade-na-reescrita-da-historia-dos-silenciados-entrevista-especialcom-francisco-claudio-alves-marques
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-18 08:04:12
Título: Prisão de deputado suspeito de estupro abala partido de Boris Johnson
Descrição: A polícia de Londres confirma que um homem está sob custódia por
acusações que remontam aos anos 2000.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61491029?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-17 00:00:00
Título: Deputado dispara arma em sessão virtual em MS e fala em alerta ao
comunismo, veja vídeo
Descrição: O deputado estadual João Henrique Catan (PL-MS) causou polêmica,
nesta terça-feira (17), ao efetuar vários disparos com uma pistola durante a
votação do projeto de lei que reconhece o risco da atividade de atirador
desportivo no estado de Mato Grosso do Sul.Leia mais (05/17/2022 - 19h30)
Url
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Título: Reale Jr é condenado a indenizar em R$ 10 mil desembargador que concedeu
habeas corpus a Lula
Descrição: O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou, na tarde desta
terça-feira (17), o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior a pagar uma
indenização de R$ 10 mil ao desembargador Rogério Fraveto, do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região.Leia mais (05/17/2022 - 17h59)
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Título: PT e PSD se aproximam de acordo para palanque com Lula e Kalil em Minas

Descrição: PT e PSD superaram um dos principais obstáculos para a consolidação
de uma aliança em Minas Gerais que irá oferecer ao ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva um lugar no palanque do ex-prefeito Alexandre Kalil no segundo
maior colégio eleitoral do país.Leia mais (05/17/2022 - 14h52)
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Título: Bolsonaro, ao lado de Collor e aliado ao centrão, diz que velha política
ficou pra trás
Descrição: Cercado de aliados do centrão e do senador Fernando Collor (PTB-AL),
o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira (17) no interior de
Sergipe que o Brasil está se libertando da chamada velha política.Leia mais
(05/17/2022 - 11h44)
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Título: Ucrânia exporta trigo para Europa apesar do risco de déficit de grãos,
diz fonte
Descrição: Sob pressão da União Europeia, a Ucrânia leva reservas de trigo para
o exterior, apesar da ameaça de déficit interno de grãos, contou à Sputnik um
ex-funcionário do porto de Odessa.
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Título: Fim do embargo? EUA aprovam retomada das operações de empresas
petrolíferas na Venezuela
Descrição: Os Estados Unidos permitiram que empresas petrolíferas norteamericanas e europeias retomassem o trabalho na Venezuela, disse Delcy
Rodríguez, vice-presidente venezuelana, nesta terça-feira (17).
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Título: Armas entregues a Kiev podem acabar nas mãos dos terroristas, acreditam
especialistas
Descrição: As tentativas de controle das armas fornecidas a Kiev terão um efeito
limitado, avisam especialistas, com elas eventualmente acabando no mercado negro
ou nas mãos de terroristas que as podem usar contra os EUA e seus aliados.
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