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Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-18
Título: TCU aprova venda da Eletrobras apesar do prejuízo bilionário aos brasileiros
Descrição: A maioria dos ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), 
acompanhando o voto do relator Aroldo Cedraz, aprovou por 7 a 1 o modelo de 
capitalização da Eletrobras, o que na prática, significa a venda da empresa ao 
capital privado. Assim o governo pode vender parte de suas ações na estatal. 
Atualmente a União detém 72% das ações e com a capitalização ficará com 45%, 
deixando de ser o acionista majoritário. O ministro do TCU Vital do Rêgo, 
contrário à venda da estatal, disse em seu voto que a Eletrobras está sendo 
vendida a preço de banana, com interesses escusos, por um valor, no mínimo R$ 40
bilhões a menos do que vale no mercado, além de outras irregularidades, como a 
possibilidade do capital privado se tornar acionista majoritário da 
Eletronuclear, o que é proibido pela Constituição. 
Url : https://www.cut.org.br/noticias/tcu-aprova-venda-da-eletrobras-apesar-do-
prejuizo-bilionario-aos-brasileiros-a076 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-18 21:07:27
Título: ‘Brasil perde boa parte de sua soberania’, diz Lula, veja reações ao 
avanço da privatização da Eletrobras
Descrição: Por 7 votos a 1, o TCU aprovou nesta quarta a última etapa do 
processo
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/brasil-perde-boa-parte-de-
sua-soberania-diz-lula-veja-reacoes-ao-avanco-da-privatizacao-da-eletrobras/

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-18
Título: Toffoli rejeita ação de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes
Descrição: O pedido de investigação apresentado pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL) contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), foi rejeitado nesta quarta-feira (18), pelo ministro Dias 
Toffoli, da mesma Corte.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/18/toffoli-rejeita-ao-de-
bolsonaro-contra-alexandre-de-moraes-117550.html 

Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-05-18
Título: Fux fala em 'ataques gratuitos' e nega que Supremo invada 'esfera dos 
demais poderes'
Descrição: O presidente do STF defendeu a instauração da investigação — em março
de 2019, pelo ministro Dias Toffoli — e disse que o inquérito se encontra "em 
ótimas mãos, na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que está conduzindo 
os trabalhos com extrema seriedade e competência". Fux destacou a importância de
o inquérito ter sido aberto diretamente pelo STF. "Vêm ao lume notícias de atos 
preparatórios de terrorismo contra o Supremo Tribunal Federal. Daí a necessidade
de ter sido um processo sigiloso, de algumas notícias terem sido fornecidas 
dessa maneira genérica." De acordo com o ministro, "com esses atos se visava 
exatamente impelir o STF a se despojar de sua maior característica, que é a 
independência judicial".
Url : https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/05/18/fux-fala-em-ataques-
gratuitos-e-nega-que-supremo-esteja-invadindo-esfera-dos-demais-poderes.ghtml 

Fonte: Congresso em Foco
Título: Comentário do dia: O alvo é Moraes porque ele vai presidir o TSE. 
Simples assim.
Descrição: Dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que não escolheu, 
certamente aquele com quem, em outras circunstâncias, o presidente Jair 
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Bolsonaro poderia ter maior afinidade é justamente Alexandre de Moraes. Além de 
Kassio Nunes Marques e André Mendonça, que Bolsonaro indicou, Moraes é, entre os
demais ministros da Suprema Corte, o de perfil mais conservador. [ ]The post 
Comentário do dia: O alvo é Moraes porque ele vai presidir o TSE. Simples assim.
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/comentario-do-dia-o-alvo-e-
moraes-porque-ele-vai-presidir-o-tse-simples-assim/

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-18
Título: "Eleições vão acontecer, apesar de Bolsonaro", diz indicada de Biden à 
embaixada no Brasil
Descrição: A diplomata Elizabeth Bagley trabalhou nas duas gestões de Barack 
Obama e possui experiência com monitoramento de eleições e crimes ambientais
Url : https://revistaforum.com.br/global/2022/5/18/eleies-vo-acontecer-apesar-
de-bolsonaro-diz-indicada-de-biden-embaixada-no-brasil-117557.html 

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-18 18:40:32
Título: Senadores americanos apontam 'retrocesso da democracia no Brasil' em 
sabatina de indicada de Biden para embaixada
Descrição: Elizabeth Bagley, indicada por Joe Biden para representar os Estados 
Unidos no Brasil, foi questionada sobre medidas que tomaria para preservar 
regime democrático diante das 'tentativas de Jair Bolsonaro minar as eleições' .
Ela reconheceu momento de tensão, mas mediu suas palavras nas respostas aos 
legisladores.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61499325?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Al Jazeera 
Título: Governo de Bolsonaro ameaça democracia brasileira, dizem juristas à ONU
Descrição: Juristas pedem que relator especial da ONU visite o Brasil para 
relatar ataques do presidente a órgãos judiciais brasileiros.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2022/5/18/bolsonaro-govt-threatening-
brazilian-democracy-jurists-tell-un

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-18 17:19:38
Título: Grupo recorre à ONU contra ataques de Bolsonaro ao Judiciário
Descrição: Documento assinado por 80 pesquisadores e juristas pede que relator 
das Nações Unidas faça visita oficial e produza relatório sobre situação no 
Brasil
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/grupo-recorre-a-onu-contra-
ataques-de-bolsonaro-ao-judiciario/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-18
Título: Internet reage a gastos milionários de Bolsonaro no cartão corporativo
Descrição: “JAIR GASTA O BRASIL PAGA” é um dos principais assuntos do Twitter. 
Somente em 2022, Bolsonaro gastou R$ 8,8 milhões no cartão corporativo
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/05/internet-reage-a-
gastos-milionarios-de-bolsonaro-no-cartao-corporativo/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-18 18:38:18
Título: Moraes dá 10 dias para a PF produzir relatório sobre o vazamento de 
dados sigilosos por Bolsonaro
Descrição: Esse relatório, afirmou o ministro, é 'essencial para a completa 
análise' da Procuradoria-Geral da República
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/moraes-da-10-dias-para-a-pf-
produzir-relatorio-sobre-o-vazamento-de-dados-sigilosos-por-bolsonaro/
 
Fonte: CUT - Brasil
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Data: 2022-05-18
Título: Centrais sindicais convocam mobilizações contra carestia e em defesa da democracia
Descrição: Contra a carestia, a fome, a miséria, o desemprego e em defesa da 
democracia nove centrais sindicais decidem convocar mobilizações até o final do 
ano. Em nota divulgada após reunião realizada nesta terça (17), os presidentes 
das centrais afirmam que o governo “não tem capacidade ou interesse em debelar 
as causas da crise”. O documento também ressalta que, três anos e cinco meses 
após assumir a Presidência da República “o governo [de Jair Bolsonaro, do PL]não
apresentou nenhuma política consistente de desenvolvimento e empregos.  Ao 
contrário, implementa gestão voltada ao receituário de privatizações, cortes 
orçamentários e aumento de juros".
Url : https://www.cut.org.br/noticias/centrais-sindicais-convocam-mobilizacoes-
contra-carestia-e-em-defesa-da-democra-b633 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-18 17:57:09
Título: Stedile e João Paulo Rodrigues, do MST, falam sobre o uso político do 
Incra por Bolsonaro 
Descrição: Para dirigentes, programa de titulação do governo federal inverte 
sentido público da Reforma Agrária
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/18/stedile-e-joao-paulo-rodrigues-
do-mst-falam-sobre-o-uso-politico-do-incra-por-bolsonaro

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-05-18
Título: Projeto que tenta equiparar injúria racial ao crime de racismo é 
aprovado no Senado
Descrição: Nesta quarta (18), o Senado Federal aprovou em plenário um projeto de
lei que visa equiparar o crime de injúria racial ao de racismo. A matéria agora 
segue para análise da Câmara dos Deputados. Para a Justiça, a injúria racial é 
diferente do racismo. O primeiro consiste na ofensa direcionada a uma pessoa se 
valendo de elementos relacionados a raça, cor, etnia, religião, ou origem. O 
segundo, por sua vez, atinge uma coletividade de indivíduos. O texto aprovado 
altera a lei dos crimes de racismo e passa a tipificar com pena de dois anos de 
reclusão, fora multa, o ato de “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o 
decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional”. A pena é 
aumentada pela metade se o crime for cometido por duas ou mais pessoas.
Url :  https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/projeto-que-tenta-
equiparar-injuria-racial-ao-crime-de-racismo-e-aprovado-no-senado/ 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-18
Título: Lula se casa com Janja em São Paulo: 'o amor venceu'
Descrição: O ex-presidente Lula (PT) se casou com a socióloga Rosângela Silva, a
Janja, na noite desta quarta-feira, 18, em São Paulo, na presença da ex-
presidenta Dilma Rousseff (PT), do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) e de 
outros aliados e amigos. Nas redes sociais, Lula publicou uma foto do casamento,
na qual ele beija Janja. "O amor venceu!", escreveu o ex-presidente na legenda. 
Url : https://www.brasil247.com/regionais/sudeste/lula-se-casa-com-janja-em-sao-
paulo-o-amor-venceu 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-18 21:29:18
Título: Câmara aprova texto de PL que libera a educação domiciliar, destaques 
são analisados na quinta
Descrição: Proposta é defendida por setores religiosos conservadores e 
desaprovada por 78% da população, segundo o Datafolha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/18/camara-aprova-texto-de-pl-que-
libera-a-educacao-domiciliar-destaques-sao-analisados-na-quinta

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-05-18 14:30:00
Título: Feijão contaminado: alimento tem agrotóxico proibido ou fora do limite 
em teste do governo
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Descrição: Em 2019, 89% das amostras de feijão-de-corda e 32% do feijão comum 
não atendiam aos parâmetros, segundo pesquisa do Ministério da Agricultura
Url :https://apublica.org/2022/05/feijao-contaminado-alimento-tem-agrotoxico-
proibido-ou-fora-do-limite-em-teste-do-governo/

Fonte: Jacobin
Data: 2022-05-18
Título: Relembrando a luta de Sandino
Descrição: O revolucionário nicaraguense Augusto César Sandino nasceu neste dia 
em 1895. Sua luta inspirou a Frente Sandinista de Libertação Nacional, as 
guerrilhas latino-americanas e toda esquerda internacional numa época de crise 
profunda - para o terror dos imperialistas. “Venham, viciados em morfina, venham
e matem-nos em nossa própria terra. Eu os espero diante de meus soldados 
patriotas, com os pés bem firmes, sem me preocupar com quantos vocês podem ser. 
Mas tenham em mente que quando isto acontecer, o Edifício Capitólio em 
Washington tremerá com a destruição de sua grandeza, e nosso sangue irá corar a 
ruína branca de sua famosa Casa Branca, a caverna onde vocês inventam seus 
crimes.” -Augusto César Sandino, Manifesto de San Albino. 1927.
Url : https://jacobin.com.br/2022/05/relembrando-a-luta-de-sandino/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-18 18:28:50
Título: Ex-presidente da CUT é agredido, aos 72 anos, por vizinho bolsonarista 
em Pernambuco
Descrição: Paulo Valença tem 72 anos e conta ter sido atacado por vizinho com 
histórico de agressões por motivos banais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/18/ex-presidente-da-cut-e-agredido-
aos-72-anos-por-vizinho-bolsonarista-em-pernambuco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-18 18:08:08
Título: Índice Global de Liberdade de Imprensa coloca Brasil em 110º lugar entre
180 países  
Descrição: Elaborado pela Repórteres Sem Fronteiras (RSF), relatório coloca o 
país entre os dez piores da América Latina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/18/indice-global-de-liberdade-de-
imprensa-coloca-brasil-em-110-lugar-entre-180-paises
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-18 10:00:19
Título: Por que os militares se metem quando e como querem na política – e sem 
medo de punição
Descrição: O Brasil tem mecanismos legais tímidos para o controle civil das 
Forças Armadas. E eles pouco são utilizados por governantes e parlamentares.The 
post Por que os militares se metem quando e como querem na política – e sem medo
de punição appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/18/controle-civil-militares-governo-
bolsonaro-politica/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-18 16:29:36
Título: Dia do Combate ao Abuso Infantil é marcado por empenho do governo contra
a educação sexual
Descrição: Bolsonaro já sugeriu que pais rasgassem as páginas da “Caderneta de 
saúde da adolescente” dedicadas à educação sexual
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/18/dia-de-combate-ao-abuso-
infantil-e-marcado-por-empenho-do-governo-contra-a-educacao-sexual
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-18 16:12:15
Título: Ibama remove servidor que investigou maus tratos a girafas no RJ, 
categoria denuncia retaliação
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Descrição: Mudança de cargo foi determinada por militar indicado por Bolsonaro, 
servidores veem desmonte da fiscalização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/18/ibama-remove-servidor-que-
investigou-maus-tratos-a-girafas-no-rj-categoria-denuncia-retaliacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-18 15:59:00
Título: Guerra sem fim: a disparidade de gênero no Exército dos EUA
Descrição: Mesmo quando chegam à uma posição de poder, as mulheres têm de lidar 
com cobranças e preconceitos desproporcionais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/18/guerra-sem-fim-a-disparidade-de-
genero-no-exercito-dos-eua
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-18 15:53:08
Título: Decisão sobre extradição de Assange é \caso de liberdade de imprensa do 
século\
Descrição: Esta quarta (18) é o último para a defesa do jornalista apresentar 
argumentos para impedir extradição aos EUA
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/18/decisao-sobre-extradicao-de-
assange-e-caso-de-liberdade-de-imprensa-do-seculo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-18 15:03:23
Título: Operações policiais: na última semana, violência fechou mais de 30 
escolas municipais do Rio
Descrição: Plano de ensino remoto emergencial foi criado para evitar que 
estudantes e professores fiquem no alvo de tiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/18/operacoes-policiais-na-ultima-
semana-violencia-fechou-mais-de-30-escolas-municipais-do-rio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-18 13:01:08
Título: Venezuela confirma que EUA suspenderam sanções para negociar retomada de
produção de petróleo
Descrição: Funcionário do governo Biden disse que atual licença não permitirá 
extração, que fica condicionada a sucesso de diálogo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/18/venezuela-confirma-que-eua-
suspenderam-sancoes-para-negociar-retomada-de-producao-de-petroleo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-18 12:58:10
Título: Mais de um ano após rompimento de barragem no Maranhão, famílias seguem 
em condições precárias
Descrição: Laudo aponta contaminação do solo e das águas de Aurizona em até mil 
vezes acima do permitido
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/18/mais-de-um-ano-apos-rompimento-
de-barragem-no-maranhao-familias-seguem-em-condicoes-precarias
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-18 11:47:50
Título: Vereador do Rio Gabriel Monteiro vira réu por filmar sexo com 
adolescente
Descrição: Denúncia apresentada pela Promotoria de Justiça afirma que 
parlamentar gravou o vídeo de forma \livre e consciente\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/18/vereador-do-rio-gabriel-
monteiro-vira-reu-por-filmar-sexo-com-adolescente
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-18 08:52:34
Título: 18 de maio: o que é e quais são os desafios atuais da luta 
antimanicomial? 
Descrição: Com mais de três décadas de existência, o movimento pelo fim dos 
manicômios vai às ruas em contexto de fortes ataques
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/18/18-de-maio-o-que-e-e-quais-sao-
os-desafios-atuais-da-luta-antimanicomial

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-19 05:22:00
Título: Projetos de violência e vida nas escolas
Descrição: A necessidade do acolhimento aos estudantes tem sido a tônica das 
falas dos dirigentes escolares. E o nosso acolhimento? Quem nos acolhe?
Url :https://www.cartacapital.com.br/educacao/projetos-de-violencia-e-vida-nas-
escolas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-18 21:34:08
Título: Câmara aprova projeto que regulamenta o homeschooling no Brasil
Descrição: Os deputados avalizaram o texto-base, nesta quinta 19, devem analisar
os destaques, que são propostas de mudança na redação
Url :https://www.cartacapital.com.br/educacao/camara-aprova-projeto-que-
regulamenta-o-homeschooling-no-brasil/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-18 20:33:04
Título: Rosa Weber manda para a PGR pedido de investigação contra Bolsonaro por 
ataques às urnas eletrônicas
Descrição: Deputado de oposição acusou o presidente de crimes contra o Estado 
Democrático de Direito, previstos na nova Lei de Segurança Nacional
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/rosa-weber-manda-para-a-pgr-
pedido-de-investigacao-contra-bolsonaro-por-ataques-as-urnas-eletronicas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-18 20:05:57
Título: Após pesquisa, presidentes de PSDB, MDB e Cidadania concluem que Tebet é
mais viável e trabalham para tirar Doria da disputa
Descrição: Decisão sobre Tebet ainda precisa ser referendada pela Executiva dos 
três partidos que vão se reunir na próxima terça-feira
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-pesquisa-presidentes-de-psdb-
mdb-e-cidadania-concluem-que-tebet-e-mais-viavel-e-trabalham-para-tirar-doria-
da-disputa/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-18 19:22:08
Título: Comissão da Câmara aprova convite para AGU explicar defesa de Wal do 
Açaí
Descrição: Walderice é apontada como funcionária fantasma do presidente Jair 
Bolsonaro quando ele era deputado federal
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/comissao-da-camara-aprova-convite-
para-agu-explicar-defesa-de-wal-do-acai/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-18 16:23:28
Título: Bolsonaro mantém ofensiva contra Moraes e aciona a PGR após perder no 
STF
Descrição: Na representação, o ex-capitão repete a estratégia da peça 
protocolada no Supremo: alega que o ministro teria praticado abuso de autoridade
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-mantem-ofensiva-contra-
moraes-e-aciona-a-pgr-apos-perder-no-stf/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-18 15:25:58
Título: Em madrugada gelada, padre Lancelotti vai às ruas de SP em apoio aos 
sem-teto: ‘Desgastado emocionalmente’
Descrição: Um homem de 66 anos morreu na manhã desta quarta no Núcleo de 
Convivência São Martinho, abrigo conveniado com a Prefeitura de São Paulo
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/em-madrugada-gelada-padre-
lancelotti-vai-as-ruas-de-sp-em-apoio-aos-sem-teto-desgastado-emocionalmente/
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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-18 14:07:15
Título: Banido de plataformas, Allan dos Santos mantém conta no Instagram há 2 
meses
Descrição: O blogueiro bolsonarista, alvo de um pedido de prisão, segue foragido
nos Estados Unidos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/banido-de-plataformas-allan-dos-
santos-mantem-conta-no-instagram-ha-2-meses/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-18 20:15:29
Título: Privatização da Eletrobras: mais um crime de Bolsonaro contra o Brasil
Descrição: Por Milton Alves* O governo entreguista e neoliberal do presidente 
Jair Bolsonaro prepara mais um crime 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/privatizacao-da-eletrobras-mais-um-crime-
de-bolsonaro-contra-o-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-18 18:34:05
Título: Bolsonaro está ficando sem reportório no fim do mandato
Descrição: Está chegando ao fim o repertório à disposição do presidente cessante
Jair Bolsonaro para desviar de assuntos  Notícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-esta-ficando-sem-reportorio-no-
fim-do-mandato/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-19 04:00:13
Título: Brasileira frequentava festas de Berlusconi quando era menor de idade, 
acusa MP da Itália
Descrição: MILÃO — A procuradora italiana, Tiziana Siciliano, disse nesta 
quarta-feira que sentiu uma \pena terrível\ da brasileira Iris Berardi. A 
declaração foi dada durante uma audiência do processo contra o ex-primeiro-
ministro italiano Silvio Berlusconi. O judiciário de Milão tratou das denúncias 
sobre as festas promovidas pelo ex-premier regadas a drogas, álcool e sexo.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/brasileira-frequentava-festas-de-berlusconi-
quando-era-menor-de-idade-acusa-mp-da-italia-25513291
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-19 06:00:44
Título: Roupas da candidata à vice-presidência da Colômbia chamam atenção por 
seu significado político
Descrição: BOGOTÁ — Quando Francia Márquez nasceu, as parteiras que a receberam 
cortaram seu cordão umbilical e enterraram aquela viscosa ligação carnal entre a
mãe e a bebê. Naquele momento, terra e mãe foram convertidas em uma única coisa.
Este ato ritualístico, tradicional em Cauca, no litoral Pacífico da Colômbia, 
marcou uma relação profunda, intensa e, para muitos, incompreensível da 
candidata a vice-presidente e ativista ambiental Francia Márquez com todos os 
seus povos e territórios de seus ancestrais.Longe de ser uma história fantasiosa
e mítica da infância, a ligação com o lugar de origem é relembrada e celebrada 
por Márquez todos os dias, em meio ao agito da campanha ao lado do candidato 
Gustavo Petro, quando sai com vestidos de cores inesperadas, silhuetas elegantes
e saias camponesas, com estampas africanas em tecidos 100% algodão. Francia 
todos os dias recebe sua terra. E se veste com ela.'Queremos ir da resistência 
ao poder'
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/roupas-da-candidata-vice-presidencia-da-
colombia-chamam-atencao-por-seu-significado-politico-25513003
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-19 00:29:58
Título: As últimas horas de morador de rua que morreu na madrugada mais fria do 
ano em SP
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Descrição: Após noite mais fria dos últimos 32 anos para o mês de maio, 
companheiros e acolhedores contam que morador passou noite fora de abrigo, mas 
morreu ao chegar para tomar café da manhã.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61502198?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-05-18 00:00:00
Título: Amazon discrimina trabalhadoras grávidas e deficientes, diz estado de 
Nova York
Descrição: A Divisão de Direitos Humanos do Estado de Nova York apresentou uma 
queixa contra a Amazon.com acusando a varejista online de discriminar 
trabalhadoras grávidas e deficientes em seus locais de trabalho, disse a 
governadora, Kathy Hochul, nesta quarta-feira (18).Leia mais (05/18/2022 - 
19h37)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2022/05/amazon-discrimina-trabalhadoras-gravidas-e-deficientes-diz-
estado-de-nova-york.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-05-19 00:59:00
Título: Aprovada urgência para projeto que classifica combustíveis, transporte e
energia como bens e serviços essenciais
Descrição: Proposta poderá ser votada nas próximas sessões do Plenário
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/877195-aprovada-urgencia-para-projeto-
que-classifica-combustiveis-transporte-e-energia-como-bens-e-servicos-
essenciais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-05-18 23:48:00
Título: Planos de saúde alegam 'explosão' de despesas em 2021 e preveem reajuste
de 16% neste ano
Descrição: Demanda reprimida por consultas e exames durante a pandemia provocou 
aumento dos custos, dizem representantes do setor
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/877138-planos-de-saude-alegam-explosao-
de-despesas-em-2021-e-preveem-reajuste-de-16-neste-ano/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-19 04:46:30
Título: Nas últimas 24 horas, renderam-se 771 combatentes do Batalhão Azov, 
comunica MD russo
Descrição: Segundo informou hoje, quinta-feira (19), o representante oficial do 
Ministério da Defesa russo, major-general Igor Konashenkov, nas últimas 24 
horas, renderam-se 771 combatentes do Batalhão Azov.
Url :https://br.sputniknews.com/20220519/nas-ultimas-24-horas-renderam-se-771-
combatentes-do-batalhao-azov-comunica-md-russo-22700058.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-18 20:00:59
Título: Brasil assina acordo para ter o seu 1º drone armado
Descrição: A XMOBOTS, empresa brasileira de drones, é a fabricante do conhecido 
drone Nauru 1000C. Ela assinou um acordo com a MBDA, a maior empresa de mísseis 
da Europa.
Url :https://br.sputniknews.com/20220518/brasil-assina-acordo-para-ter-o-seu-1-
drone-armado-22697883.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-18 18:24:30
Título: Novo choque inflacionário? Especialista explica riscos da onda de frio 
no Brasil
Descrição: A Sputnik Brasil conversou com um consultor da Associação dos 
Produtores de Soja, Milho e outros Grãos Agrícolas do Estado de Goiás (Aprosoja-
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GO) para entender de que forma as condições climáticas do país podem impactar 
nos preços dos alimentos, já pressionados pela inflação.
Url :https://br.sputniknews.com/20220518/choque-inflacionario-especialista-
explica-riscos-onda-frio-brasil-22692912.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-18 05:23:49
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.
Url :https://br.sputniknews.com/20220518/ucrania-exporta-trigo-para-europa-
apesar-do-risco-de-deficit-de-graos-diz-fonte-22687722.html
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