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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-19 12:50:07
Título: RJ: com alta dos preços, famílias têm que substituir alimentos por 
outros de qualidade inferior
Descrição: Nutricionista alerta que alimentos processados e ultraprocessados 
trazem consequências de curto e de longo prazo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/19/rj-com-alta-dos-precos-familias-
tem-que-substituir-alimentos-por-outros-de-qualidade-inferior

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-19 19:15:12
Título: A estratégia da oposição para tentar barrar a privatização da Eletrobras
após aval do TCU
Descrição: Na Corte, foram 7 votos a 1 a favor do prosseguimento da venda. 
Solitário, Vital do Rêgo apontou seis irregularidades na segunda etapa do 
processo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/a-estrategia-da-oposicao-para-
tentar-barrar-a-privatizacao-da-eletrobras-apos-aval-do-tcu/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-19
Título: Além de aumentar a conta, Eletrobras privatizada vai investir em modelos
poluentes de geração de energia
Descrição: Além do preço ao consumidor, lei que permite desestatização da 
Eletrobras prevê termelétricas onde não há gás, “obrigando” a construir milhares
de quilômetros de gasodutos
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/05/alem-aumentar-conta-
eletrobras-privatizada-investir-modelos-poluentes-geracao-energia/ 

Fonte: Jacobin
Data: 2022-05-19
Título: Malcolm X lutava pela libertação total do povo preto
Descrição: O militante Malcolm X nasceu neste dia (19/05) em 1925. Neste texto, 
Preta Ferreira lembra que revolucionários como ele sempre são taxados de 
"perigosos" pela mídia - embora sua luta fosse pela liberdade contra tirania 
racista e séculos de opressão.
Url : https://jacobin.com.br/2022/05/malcolm-x-lutava-pela-libertacao-total-do-
povo-preto/ 

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-05-19 13:00:00
Título: Renato Freitas: um vereador entre o racismo e o fundamentalismo 
religioso
Descrição: Um dos poucos parlamentares negros da Câmara de Vereadores de 
Curitiba pode ter seu mandato cassado por participação em ato antirracista
Url :https://apublica.org/2022/05/renato-freitas-um-vereador-entre-o-racismo-e-
o-fundamentalismo-religioso/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-19 14:52:10
Título: Vereador Renato Freitas fica na Câmara de Curitiba, decide Justiça do 
Paraná
Descrição: Deu ruim para a maioria branca na Câmara Municipal de Curitiba, que, 
por decisão do da Justiça 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/vereador-renato-freitas-fica-na-camara-de-
curitiba-decide-justica-do-parana/

Fonte: CartaCapital
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Data: 2022-05-20 06:04:41
Título: Natureza encurralada
Descrição: Com o licenciamento repleto de irregularidades, o complexo minerário 
da Tamisa ameaça destruir o que restou da Serra do Curral
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/natureza-encurralada/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-20 05:39:41
Título: Fera à espreita
Descrição: O modelo de desenvolvimento predatório não ameaça apenas os 
indígenas, e sim a todos os habitantes do planeta, alerta Sônia Guajajara
Url :https://www.cartacapital.com.br/entrevistas/fera-a-espreita/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-19
Título: Caoa Chery confirma 485 demissões de metalúrgicos da unidade de Jacareí (SP)
Descrição: A direção da Caoa Chery manteve a decisão de  demitir 485 
metalúrgicos da fábrica de Jacareí (SP), que tem 627 trabalhadores, mas a 
direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região continua a
luta pelos empregos e acusa a montadora de ter voltado atrás na negociação que 
previa manutenção dos postos de trabalho. Na semana passada, a direção do 
sindicato disse que a empresa havia concordado em realizar um programa de lay-
off (suspensão temporária de contratos) por cinco meses e conceder mais três de 
estabilidade. Em nota, a Caoa diz que não aceitou a suspensão dos contratos pois
a legislação estabelece a medida quando há previsão de retomada da produção no 
curto prazo, o que não é seu caso. Segundo o grupo, a intenção é manter a 
unidade fechada até 2025, período em que a fábrica será preparada para produzir 
apenas modelos híbridos e elétricos, segundo reportagem do Estadão.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/caoa-chery-confirma-485-demissoes-de-
metalurgicos-da-unidade-de-jacarei-sp-9e13 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-19 18:47:58
Título: Lei de Acesso à Informação criou cultura da transparência, mas ainda 
sofre obstáculos
Descrição: Legislação completou 10 anos em vigor no Brasil neste mês de maio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/19/lei-de-acesso-a-informacao-
criou-cultura-da-transparencia-mas-ainda-sofre-obstaculos
 
Fonte: Libertação de Julian Assange
Data: 2022-05-19
Título: Anita Leocadia Prestes: "Salvar a vida de Julian Assange - Obrigação de 
todos os homens e mulheres de bem!" 
Descrição: Na qualidade de filha de Luiz Carlos Prestes e de Olga Benario 
Prestes, dois revolucionários que dedicaram suas vidas à luta contra o fascismo 
e pela democracia, pela justiça social e contra o obscurantismo; na qualidade de
vítima do fascismo, resgatada por minha avó paterna Leocadia Prestes de uma 
prisão na Alemanha nazista, onde minha mãe foi assassinada numa câmara de gás; 
sinto-me no dever de lembrar que fui salva graças a uma campanha mundial pela 
libertação dos presos políticos no Brasil, pela liberdade da minha mãe e minha. 
Foram a força e a pressão exercidas por esse movimento de solidariedade que 
garantiram minha libertação. Eis a razão por que me considero filha da 
solidariedade internacional. A solidariedade internacional tem o dever de salvar
agora a vida de Julian Assange, mantido injustamente preso na Inglaterra há mais
de três anos e ameaçado de deportação para os EUA, onde, se for julgado, poderá 
enfrentar pena de 175 anos de prisão. Com estado de saúde precário, Assange está
condenado à morte por ter denunciado os crimes do imperialismo e contribuído, 
com a fundação do Wikileaks, para a luta contra o fascismo e a democracia no 
cenário mundial. Se Assange for extraditado e condenado nos EUA por expor crimes
de guerra, estaremos assistindo a criminalização de um jornalista que 
possibilitou o vazamento de informações de interesse público e expandiu o poder 
da liberdade de expressão contra os poderosos com o advento da internet. 
Levantemos nossas vozes contra mais esse crime dos imperialistas e, através 
desta campanha que ora se inicia no Brasil, somemos nossas forças ao movimento 
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mundial em prol da salvação de Julian Assange, impedindo sua extradição e 
assegurando sua libertação!
Url : https://cpelalibertacaodejulianassange.blogspot.com/2022/05/salvar-vida-
de-julian-assange-obrigacao.html 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-19 18:49:55
Título: MG: Governo Zema autoriza Samarco a ampliar mineração em área de 
proteção ambiental
Descrição: Expansão de atividade da mineradora será no mesmo território do 
rompimento da barragem de Mariana, em 2015
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/19/mg-governo-zema-autoriza-
samarco-a-ampliar-mineracao-em-area-de-protecao-ambiental

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-19 21:44:12
Título: Artigo |  Armadilhas e alternativas destas eleições 
Descrição: As direitas nunca estiveram tão mobilizadas desde o golpe de 1964
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/19/artigo-armadilhas-e-
alternativas-face-as-eleicoes

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-20 05:58:40
Título: Primeiro turno
Descrição: A vitória de Lula logo é mais do que uma escolha, é uma imposição da 
realidade
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/primeiro-turno/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-19 00:00:00
Título: Bolsonaro se prepara para encontro com Elon Musk em SP
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) e empresários se preparam para uma 
reunião, nesta sexta-feira (20), com o bilionário Elon Musk, dono da Tesla e 
SpaceX.Leia mais (05/19/2022 - 22h42)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/mercado/2022/05/bolsonaro-e-empresarios-se-preparam-para-encontro-com-elon-
musk.shtml

Fonte: RT en Español
Data: 2022-05-20 06:52:13
Título: Elon Musk foi processada por uma comissária de bordo por má conduta 
sexual e SpaceX pagou 250.000 dólares pelo seu silêncio
Descrição: O empresário descreveu os eventos como um ataque de motivação 
política.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/430347-elon-musk-demanda-azafata-
conducta-sexual?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-19 19:00:37
Título: Artigo | O frio de São Paulo castiga mulheres, crianças e desalentados  
Descrição: As pessoas em situação de rua merecem respeito, acolhimento e atenção
especial do Estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/19/artigo-o-frio-de-sao-paulo-
castiga-mulheres-criancas-e-desalentados

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-05-19
Título: Festa da Colheita em comunidade do MST no PR garante 2,5 toneladas de 
feijão
Descrição: “É gratificante tirar nosso sustento de um alimento saudável e poder 
ajudar partilhando”, disse a moradora do acampamento Reduto de Caraguatá, em 
Paula Freitas (PR)
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Url : https://mst.org.br/2022/05/17/festa-da-colheita-em-comunidade-do-mst-pr-
garante-25-toneladas-de-feijao/ 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-19
Título: Havan é condenada em R$ 30 mil por coagir funcionária a votar em 
Bolsonaro
Descrição: A empresa Havan foi condenada nesta terça-feira (18) a pagar uma 
indenização de R$ 30 mil por assédio moral contra uma funcionária. A decisão do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região afirma que o dono da empresa, Luciano
Hang, induziu os empregados da rede a votarem em Jair Bolsonaro em vídeo 
publicado no ano de 2018. "Luciano Hang dirigiu-se diretamente a seus 
funcionários, com vistas à induzi-los a votar em seu candidato, eis que, do 
contrário, suas lojas seriam fechadas e todos perderiam seus empregos, conduta 
essa ilegal e inadmissível, à medida que afronta a liberdade de voto e assedia 
moralmente seus funcionários com ameaças de demissão", escreveu a juíza Ivani 
Contini Bramante.Ainda de acordo com a sentença, a auxiliar de vendas que 
processou a empresa relatou ter sofrido perseguição por parte de um superior, 
que chegou a agredi-la com arranhões. A mulher disse ainda ter sido demitida 
após fazer um boletim de ocorrência.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/havan-e-condenada-em-r-30-mil-por-coagir-
funcionaria-a-votar-em-bolsonaro 

Fonte: Hollywood Reporter
Data: 2022-05-19
Título: Pedro Almodóvar, Tilda Swinton e Mark Ruffalo exigem "total 
responsabilidade" pelo assassinato da jornalista palestino
Descrição: A carta, assinada por 126 artistas, incluindo Ken Loach, Mike Leigh e
Jim Jarmusch, também condena o ataque da polícia israelense às carpideiras no 
funeral da repórter da Al Jazeera Shireen Abu Akleh. Pedro Almodovar, Susan 
Sarandon, Ken Loach, Mike Leigh, Tilda Swinton, Mark Ruffalo, Asif Kapadia, 
Miriam Margolyes, Boots Riley, Jim Jarmusch, Steve Coogan, Naomi Klein, Hany Abu
Assad e Peter Gabriel estão entre um grupo de 126 artistas que colocaram seus 
nomes em uma declaração pedindo "uma ação significativa para garantir a 
responsabilidade pelo assassinato de Shireen Abu Akleh e de todos os outros 
civis palestinos". Abu Akleh, um conhecida e altamente respeitada jornalista 
palestinoamericana que trabalhou para a Al Jazeera durante 25 anos, foi morto a 
tiros enquanto cobria uma incursão do exército israelense em Jenin, na 
Cisjordânia. Sua morte, atribuída às forças israelenses tanto pelas testemunhas 
oculares como pela Al Jazeera, e a violência que irrompeu em seu funeral em 
Jerusalém Oriental, quando a polícia israelense atacou lamentadores e portadores
de palidez, atraiu a condenação mundial.
Url : https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/pedro-almodovar-tilda-
swinton-mark-ruffalo-demand-accountability-for-killing-palestine-journalist-
shireen-abu-akleh-1235150196/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-19 18:34:55
Título: Corregedoria da Câmara de São Paulo aceita abertura de processo contra 
Cristófaro por racismo
Descrição: Texto será agora votado por todos os vereadores plenário, sem prazo 
definido
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/19/corregedoria-da-camara-de-sao-
paulo-aceita-abertura-de-processo-contra-cristofaro-por-racismo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-19 18:18:22
Título: Vereadores aprovam projeto de fomento ao afroempreendedorismo em Porto 
Alegre 
Descrição: Iniciativa visa apoio a empreendedores negros e negras para implantar
ou expandir atividades socioprodutivas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/19/vereadores-aprovam-projeto-de-
fomento-ao-afroempreendedorismo-em-porto-alegre
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-19 18:13:11
Título: Fiocruz mostra preocupação com estagnação da vacinação contra a covid-19
no Brasil
Descrição: Relatório mostra que terceira dose nos grupos mais jovens segue 
abaixo da média considerada satisfatória
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/19/fiocruz-mostra-preocupacao-com-
estagnacao-da-vacinacao-contra-a-covid-19-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-19 16:45:32
Título: Patrimônio imaterial da Bahia, Bembé do Mercado celebra há 133 anos 
abolição da escravatura 
Descrição: Manifestação cultural e religiosa reúne terreiros do recôncavo para 
realizar candomblé de rua em Santo Amaro desde 1889
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/19/patrimonio-imaterial-da-bahia-
bembe-do-mercado-celebra-ha-133-anos-abolicao-da-escravatura

Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-19 18:05:12
Título: A Brasil Paralelo não quer que você leia esta entrevista
Descrição: Conversamos com Mayara Balestro, historiadora que foi perseguida e 
ameaçada por pesquisar a produtora.The post A Brasil Paralelo não quer que você 
leia esta entrevista appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/19/brasil-paralelo-entrevista-
historiadora-leandro-ruschel/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-19 13:11:35
Título: Comunidade acadêmica denuncia censura em rádio da Universidade Federal 
do Ceará
Descrição: Programa Rádio Livre sai do ar com apresentador e diretor da rádio 
afastado por não aceitar censura na programação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/19/comunidade-academica-denuncia-
censura-em-radio-da-universidade-federal-do-ceara
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-19 12:57:34
Título: Armazém do Campo Recife recebe encontro preparatório para Conferência 
Nacional Popular de Saúde
Descrição: Espaço deve debater os caminhos de atuação do SUS
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/19/armazem-do-campo-recife-recebe-
encontro-preparatorio-para-conferencia-nacional-popular-de-saude
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-19 11:59:13
Título: Deputada do Rio pede que MP investigue Rodrigo Amorim por injúria e 
violência de gênero
Descrição: Parlamentar questionou em plenário se deputada havia lucrado com as 
“memórias e confidências” de Marielle Franco
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/19/deputada-do-rio-pede-que-mp-
investigue-rodrigo-amorim-por-injuria-e-violencia-de-genero
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-19 11:25:23
Título: Auxílio Brasil: empréstimo consignado representa financeirização de 
políticas sociais no país
Descrição: Historiadora Denise De Sordi aponta que substituto do Bolsa Família 
permite transferência de recursos para os bancos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/19/auxilio-brasil-emprestimo-
consignado-representa-financeirizacao-de-politicas-sociais-no-pais

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-19 07:50:15
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Título: Telegram, fraude nas eleições e extrema direita são a fórmula da 
desinformação em 2022 
Descrição: Em ano eleitoral, os grupos da extrema direita são dominantes na 
plataforma, onde disseminam dados falsos sobre fraude
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/19/telegram-fraude-nas-eleicoes-e-
extrema-direita-sao-a-formula-da-desinformacao-em-2022
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-20 06:15:28
Título: Um retrato do cirismo
Descrição: O repúdio a Bolsonaro é alto, parte dos ciristas votou em Lula no 
passado e considera que o ex-presidente fará um governo melhor. Essa franja do 
eleitorado vai decidir se a eleição terá um ou dois turnos
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/um-retrato-do-cirismo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-20 05:50:23
Título: A fé move moedas
Descrição: Sob Bolsonaro, as comunidades terapêuticas dominadas por pastores 
crescem e se multiplicam
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-fe-move-moedas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-20 05:31:04
Título: Bandeirantes em ação
Descrição: Sob a proteção de Bolsonaro, garimpeiros, madeireiros e grileiros 
espalham o terror nas comunidades indígenas e correm contra o tempo para se 
apossar de suas terras
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bandeirantes-em-acao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-20 05:18:03
Título: O aborto, de novo
Descrição: A punição apenas serve para agredir uma segunda vez a vítima. Não 
evita a prática, só a torna mais perigosa para a saúde das mulheres
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-aborto-de-novo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-20 05:01:44
Título: A Doutrina Monroe revivida
Descrição: Uma nova onda progressista parece se formar na América Latina. Resta 
saber a reação do Tio Sam
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-doutrina-monroe-revivida/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-20 04:52:05
Título: A guerra sem santos e heróis
Descrição: Todo conflito bélico é sempre injusto, proclama o papa Francisco, e 
os contendores têm culpa no cartório
Url :https://www.cartacapital.com.br/editorial/a-guerra-sem-santos-e-herois/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-19 21:08:05
Título: Kalil oficializa aliança com Lula em Minas Gerais
Descrição: PT terá a vaga de vice na candidatura do ex-prefeito de Belo 
Horizonte, mas nome não foi definido. Anuncio foi feito pelas redes sociais
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/kalil-oficializa-alianca-com-lula-
em-minas-gerais/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-19 19:04:06
Título: Moraes aplica nova multa a Silveira por não usar tornozeleira e valor já
chega a R$ 645 mil
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Descrição: Ministro do STF determinou o pagamento de R$ 105 mil por sete dias 
sem usar o equipamento
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/moraes-aplica-nova-multa-a-
silveira-por-nao-usar-tornozeleira-e-valor-ja-chega-a-r-645-mil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-19 20:09:17
Título: Caravana Requião chega a Umuarama nesta quinta, ao vivo
Descrição: Daqui a pouco, a partir das 19h, a Caravana Requião desembarca na 
cidade de Umuarama, no Noroeste  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/caravana-requiao-chega-a-umuarama-nesta-
quinta-siga/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-19 19:14:32
Título: Alep e na Câmara podem ter renovação acima de 50%, aponta estudo
Descrição: O Blog do Esmael buscou dados das eleições de 2014 e 2018, para a 
Câmara Federal e  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro 
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/alep-e-na-camara-podem-ter-renovacao-acima-
de-50-aponta-estudo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-19 17:48:11
Título: Viagra e prótese peniana não garantem golpe de Bolsonaro, presume 
Estadão
Descrição: Editorial do Estadão, nesta quinta (19/05), destoou dos demais 
veículos da velha mídia corporativa acerca do fetiche  Notícias Verdadeiras, o 
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/viagra-e-protese-peniana-nao-garantem-
golpe-de-bolsonaro-presume-estadao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-19 17:30:04
Título: Genial/Quaest na Bahia: Lula 63% x 17% Bolsonaro
Descrição: Jesus me abane!, teria exclamado ACM Neto ao saber da nova pesquisa 
presidencial Genial/Quaest na Bahia. O  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK
%% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/genial-quaest-na-bahia-lula-63-x-17-
bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-19 16:42:46
Título: Gleisi comenta caso Renato Freitas: ‘relator de cassação enviou e-mail 
racista’
Descrição: A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), 
repercutiu a decisão da Justiça que suspendeu a  Notícias Verdadeiras, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/gleisi-comenta-caso-renato-freitas-relator-
de-cassacao-enviou-e-mail-racista/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-19 12:19:09
Título: Requião chama Bolsonaro de “Judas Iscariotes” nas vésperas da Marcha 
para Jesus
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (PT), pré-candidato ao governo do 
Paraná, nas vésperas da Marcha para Jesus, disse  Notícias Verdadeiras, o post %
% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-chama-bolsonaro-de-judas-
iscariotes-nas-vesperas-da-marcha-para-jesus/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-19 11:12:51
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Título: William Waack desiludido com Bolsonaro: sem chances contra Lula
Descrição: O jornalista William Waack, apresentador do Jornal da CNN, se 
desiludiu com o presidente cessante Jair Bolsonaro  Notícias Verdadeiras, o post
%% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/william-waack-desiludido-com-bolsonaro-sem-
chances-contra-lula/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-20 04:30:13
Título: Falta de transparência dificulta mapeamento de verbas do SUS para 
aliados do governo
Descrição: BRASÍLIA — Dos R$ 65 milhões em emendas de relator, que compõem o 
orçamento secreto, destinadas no ano passado pelo então líder do governo no 
Senado, Fernando Bezerra Coelho, à área de saúde, Petrolina desponta como o 
maior destino, com R$ 13 milhões. Os recursos foram transferidos ao município 
por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS), responsável por bancar despesas do 
SUS.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/falta-de-transparencia-dificulta-
mapeamento-de-verbas-do-sus-para-aliados-do-governo-25514218
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-20 04:30:21
Título: ‘Cotão da Saúde’: dinheiro do SUS beneficiou prefeituras de familiares 
de aliados de Bolsonaro
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/cotao-da-saude-dinheiro-do-sus-
beneficiou-prefeituras-de-familiares-de-aliados-de-bolsonaro-25514199
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-19 08:10:11
Título: Como envelhecimento do eleitorado brasileiro pode afetar as eleições
Descrição: Pessoas acima de 60 anos de idade são 20,26% de todo o eleitorado no 
Brasil e fenômeno pode ter impactos na corrida presidencial deste ano
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61474281?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-19 00:00:00
Título: Bolsonaro e Moraes trocam cumprimentos cordiais em posse do TST, veja 
vídeo
Descrição: Em meio à disputa entre o Executivo e o Judiciário, o presidente Jair
Bolsonaro (PL) e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de 
Moraes se encontraram nesta quinta-feira (19) durante evento no TST (Tribunal 
Superior do Trabalho), em Brasília.Leia mais (05/19/2022 - 18h51)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/bolsonaro-e-moraes-trocam-cumprimentos-cordiais-em-posse-do-
tst-veja-video.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-19 00:00:00
Título: Mais de 78 mi de brasileiros não têm acesso à Justiça federal, mostra 
pesquisa da Defensoria
Descrição: A segunda edição da Pesquisa Nacional da Defensoria Pública, 
divulgada nesta quinta-feira (19), revela que ao menos 78,2 milhões de pessoas 
estão excluídas do acesso à Justiça federal, enquanto 48,4 milhões nem sequer 
acessam a Justiça estadual.Leia mais (05/19/2022 - 18h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/05/mais-de-78-mi-de-brasileiros-nao-tem-acesso-
a-justica-federal-mostra-pesquisa-da-defensoria.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-19 00:00:00
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Título: Moraes aplica 3ª multa a Daniel Silveira, e sanções chegam a R$ 645 mil
Descrição: O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), 
aplicou mais uma multa nesta quinta-feira (19) ao deputado Daniel Silveira (PTB-
RJ), de R$ 105 mil, por ele se recusar a usar tornozeleira eletrônica.Leia mais 
(05/19/2022 - 17h51)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/moraes-aplica-3a-multa-a-daniel-silveira-e-sancoes-chegam-a-
r-645-mil.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-19 00:00:00
Título: CNJ suspende posse de juiz que violaria cotas para negros
Descrição: Liminar concedida pelo ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 
conselheiro do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), suspendeu a posse de Tarcísio
Francisco Regiani Junior como juiz substituto do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro. (*)Leia mais (05/19/2022 - 12h32)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/blogs/frederico-vasconcelos/2022/05/cnj-suspende-posse-de-juiz-que-
violaria-cotas-para-negros.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-19 00:00:00
Título: Deputado diz que vai 'colocar cabresto' na boca de Monica Seixas durante
sessão da Alesp
Descrição: A deputada estadual Monica Seixas (PSOL) vai denunciar o deputado 
Wellington Santos (Republicanos) à Comissão de Ética da Assembleia Legislativa 
de São Paulo (Alesp) por ele ter dito que \vai sempre colocar um cabresto\ na 
boca dela.Leia mais (05/19/2022 - 10h56)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/05/deputado-diz-que-vai-colocar-cabresto-na-
boca-de-monica-seixas-durante-sessao-da-alesp.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-19 00:00:00
Título: Adélio Bispo fará novo teste psiquiátrico para Justiça decidir sobre fim
de internação
Descrição: A 5ª Vara Federal Criminal de Campo Grande questionou o governo 
federal sobre a disponibilidade de peritos para a realização de exame 
psiquiátrico em Adélio Bispo, que esfaqueou o presidente Jair Bolsonaro (PL) em 
uma tentativa de assassinato em 2018.Leia mais (05/19/2022 - 10h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/justica-busca-peritos-para-novo-teste-psiquiatrico-em-adelio-
bispo.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-05-19 00:00:00
Título: Modo de navegação anônima do Google não é anônimo, diz processo nos EUA
Descrição: O mecanismo de busca do Google segue coletando dados de usuários 
mesmo daqueles que utilizam a função navegação anônima de seu browser, afirmou o
procurador-geral do estado norte-americano do Texas, Ken Paxton, nesta quinta-
feira (19). Ele apresentou um adendo a um processo aberto contra a companhia no 
início do ano.Leia mais (05/19/2022 - 21h07)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2022/05/modo-de-navegacao-anonima-do-google-nao-e-anonimo-diz-processo-
nos-eua.shtml
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-19 22:23:41
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Título: Em resposta a Doria, PSDB, MDB e Cidadania divulgam nota pregando 
unidade da terceira via
Descrição: Os três partidos que tentam construir uma candidatura única da 
chamada terceira via – PSDB, MDB e Cidadania – divulgaram nesta quinta-feira 
(19) uma nota que, na verdade, é uma resposta às reações do ex-governador de São
Paulo João Doria, pré-candidato do PSDB. Há algumas semanas, os três partidos 
uniram-se no sentido de apoiar uma [ ]The post Em resposta a Doria, PSDB, MDB e 
Cidadania divulgam nota pregando unidade da terceira via appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/psdb-mdb-e-cidadania-divulgam-
nota-pregando-unidade-da-terceira-via/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-19 22:09:20
Título: Cármen Lúcia envia à PGR pedido de investigação contra Bolsonaro em 
denúncia de racismo
Descrição: A Procuradoria-Geral da República (PGR) recebeu, nesta quinta-feira 
(19), dois pedidos de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). O 
chefe do Executivo pode ser investigado por suas declarações que associaram um 
homem negro a arrobas (unidade de peso para pesagem de gado). A fala do 
presidente foi veiculada em um vídeo em 12 de [ ]The post Cármen Lúcia envia à 
PGR pedido de investigação contra Bolsonaro em denúncia de racismo appeared 
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/carmen-lucia-envia-a-pgr-
pedido-de-investigacao-contra-bolsonaro-em-denuncia-de-racismo/

Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-19 21:01:43
Título: Pauta unitária da classe trabalhadora é entregue ao presidente da Câmara
Descrição: O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, entregou nesta quinta-
feira (19) ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a pauta unificada dos 
trabalhadores com os projetos que as representações das diversas categorias 
defendem para a pauta legislativa. A pauta foi aprovada pela Conferência da 
Classe Trabalhadora (Conclat) no dia 7 de abril, mas somente hoje [ ]The post 
Pauta unitária da classe trabalhadora é entregue ao presidente da Câmara 
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/pauta-unitaria-da-classe-
trabalhadora-e-entregue-ao-presidente-da-camara/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-19 20:40:57
Título: STF mantém punição para motorista que recusar bafômetro
Descrição: O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quinta-feira (19), 
que a punição administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) ao 
motorista que se recusa a fazer o teste do bafômetro é legal. A decisão tem 
repercussão geral e deverá ser seguida pelos demais tribunais do país. Por 
unanimidade, os ministros entenderam que a punição [ ]The post STF mantém 
punição para motorista que recusar bafômetro appeared first on Congresso em 
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/justica/stf-mantem-punicao-para-
motorista-que-recusar-bafometro/
 
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
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Título: Kiev prepara provocação no 'estilo Bucha' na RPD, diz Ministério da 
Defesa da Rússia
Descrição: Prisioneiros das Forças Armadas da Ucrânia informaram que Kiev está 
preparando uma provocação em Konstantinovka.
Url :https://br.sputniknews.com/20220519/kiev-prepara-provocacao-no-estilo-
bucha-na-rpd-diz-ministerio-da-defesa-da-russia-22699032.html
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