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Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-20
Título: Pesquisa XP/Ipespe: Lula tem 44% das intenções de voto, Bolsonaro, 32%
Descrição: Ambos mantiveram a mesma pontuação em relação à pesquisa anterior do 
instituto, divulgada em 13 de maio, o que indica que a liderança do petista está
consolidada. O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) é o terceiro colocado, 
com 8%, o quarto é o ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 4%. O 
tucano oscilou um ponto para mais, dentro da margem de erro, de 3,2 pontos.
O deputado federal André Janones (Avante) e a senadora Simone Tebet (MDB) 
registraram 2%. Felipe d’Avila (Novo), Vera Lúcia (PSTU) e Eymael (DC) não 
pontuaram.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/pesquisa-xp-ipespe-lula-tem-44-das-
intencoes-de-voto-bolsonaro-32-e7b2 

Fonte: Sputnik Mundo:
Título: Bolsonaro declara que foi o único presidente a se opor ao isolamento na 
pandemia
Descrição: O presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse que ele deve ter sido o 
único presidente a se opor à medida de isolamento durante a pandemia da COVID-19
e que é graças a isso que seu país agora não enfrenta problemas sociais.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220519/bolsonaro-declara-que-tal-vez-fue-
el-unico-presidente-en-oponerse-al-aislamiento-en-la-pandemia-1125646299.html

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-20 12:48:03
Título: Covid já representa 41% dos casos de síndrome respiratória grave, aponta
Fiocruz
Descrição: A tendência, diz o Infogripe, é de crescimento nos casos de SRAG em 
todas as faixas etárias da população adulta
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/covid-ja-representa-41-dos-
casos-de-sindrome-respiratoria-grave-aponta-fiocruz/

Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-21 06:00:50
Título: Bolsolão do SUS: dinheiro da saúde no bolso do Centrão
Descrição: Sem critérios técnicos, Bolsonaro deu bilhões do SUS para comprar 
apoio de aliados políticos.The post Bolsolão do SUS: dinheiro da saúde no bolso 
do Centrão appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/21/bolsolao-do-sus-bolsonaro-saude-
centrao/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-20 21:34:43
Título: Em quatro meses de 2022 casos de dengue já superam o total do ano 
passado 
Descrição: Doença avança junto com a desigualdade social no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/20/em-quatro-meses-de-2022-casos-
de-dengue-ja-superam-o-total-do-ano-passado 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-20 19:50:59
Título: Litro do diesel sobe pela quinta semana nos postos e atinge novo recorde
Descrição: Segundo pesquisa da ANP, gasolina também se mantém em patamar recorde
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/litro-do-diesel-sobe-pela-quinta-
semana-nos-postos-e-atinge-novo-recorde/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-20 00:00:00
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Título: Petroleiros pedem que ex-presidente da Petrobras seja investigado por 
possível favorecimento
Descrição: A Federação Nacional dos Petroleiros, que reúne sindicatos de 
trabalhadores do setor, enviou uma denúncia ao Ministério Público Federal nesta 
quinta-feira (19) contra Roberto Castello Branco, ex-presidente da Petrobras, 
por suposta prática de improbidade administrativa.Leia mais (05/20/2022 - 16h26)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/petroleiros-pedem-que-ex-presidente-da-petrobras-
seja-investigado-por-possivel-favorecimento.shtml

Fonte: BBC News 
Data: 2022-05-21 06:53:22
Título: Morrendo de frio nas ruas de São Paulo.
Descrição: Uma onda de frio mortal atinge a maior cidade da América Latina à 
medida que o número de desabrigados cresce.
Url :https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-61533540?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-20 12:57:10
Título: Distrito Federal registra um estupro de vulnerável por dia
Descrição: No 1º trimestre, 82,2% dos casos de violência sexual contra crianças 
e adolescentes aconteceram no ambiente familiar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/20/distrito-federal-registra-um-
estupro-de-vulneravel-por-dia

Fonte: UOL
Data: 2022-05-21
Título: Ações da Tesla caem mais de 8% em dia de visita de Elon Musk ao Brasil 
Descrição: O dia de hoje (20) foi marcado pela visita de Elon Musk ao Brasil e 
seu encontro com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Enquanto isso, o bilionário 
dono da Tesla teve as ações de sua empresa desvalorizadas em mais de 8%. Houve 
uma recuperação no fim do dia, subindo de R$ 97 para R$ 99,83 o preço das ações.
Ainda assim, o dia fechou com 8,4% de desvalorização da Tesla. Na semana, a 
desvalorização foi de 20%.
Url : https://economia.uol.com.br/cotacoes/noticias/redacao/2022/05/20/acoes-da-
tesla-caem-8-em-dia-de-visita-de-elon-musk-ao-brasil.htm 

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2022-05-20
Título: Musk encontra Bolsonaro e anuncia projeto de satélites na Amazônia, que 
já é monitorada
Descrição: Para especialistas, Brasil já possui dados eficientes contra o 
desmatamento, sendo que, os satélites do bilionário, não teriam impacto em tal 
rastreamento
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/74644/musk-encontra-
bolsonaro-e-anuncia-projeto-de-satelites-na-amazonia-que-ja-e-monitorada 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-20
Título: "Símbolo da submissão", diz Sergio Amadeu sobre comportamento do governo
Bolsonaro com Elon Musk
Descrição: "Grotesco. Símbolo da submissão. O Ministro das Comunicações fala em 
inglês para a plateia brasileira ao saldar Elon Musk. Em qualquer pais do mundo,
o apresentador falaria na sua própria língua", escreveu o estudioso no Twitter.
"Bolsonaro quer se fazer moderninho ao lado de Musk. @elonmusk que se diz um 
homem da ciência veio apoiar o presidente que cortou 80% do orçamento da Ciência
e Tecnologia no Brasil. Bolsonaro fala em monitorar desmatamento, mas cortou 32%
dos recursos do INPE", acrescentou.
Url : https://www.brasil247.com/midia/simbolo-da-submissao-diz-sergio-amadeu-
sobre-comportamento-do-governo-bolsonaro-com-elon-musk 

Fonte: Brasil 247
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Data: 2022-05-20
Título: Além de entregar o mapa da Amazônia, Bolsonaro oferece base de Alcântara
a Elon Musk
Descrição: O ministro das Comunicações, Fábio Faria, negou nesta sexta-feira que
o Brasil dará acesso a informações sobre a Amazônia dentro do acordo com o 
empresário Elon Musk para usar seus satélites no monitoramento da região, ao 
mesmo tempo em que o presidente Jair Bolsonaro ofereceu a base de Alcântara, no 
Maranhão, para a empresa de Musk fazer seus lançamentos.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/alem-de-entregar-o-mapa-da-amazonia-
bolsonaro-oferece-base-de-alcantara-a-elon-musk 

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-05-20
Título: Governo Bolsonaro volta atrás e diz que não tem acordo com Elon Musk
Descrição: Não há previsão de parceria do governo Bolsonaro com a empresa Star 
Link, de Elon Musk, ao contrário do que foi anunciado por Fábio Faria em São 
Paulo. O Ministério das Comunicações informou que o plano é seguir com os 
projetos já existentes com a Viasat, de comunicação via satélite.Segundo a 
pasta, a partir de julho o país terá apenas 2,5 mil escolas rurais sem conexão 
com a internet. Musk disse que pretende conectar 19 mil colégios pelo país e 
teria “apoio” do governo brasileiro.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/governo-bolsonaro-volta-atras-e-
diz-que-nao-tem-acordo-com-elon-musk/ 

Fonte: Jacobin
Data: 2022-05-20
Título: Bilionários como Elon Musk são inimigos da democracia
Descrição: Elon Musk, o homem mais rico do mundo que está tentando comprar o 
Twitter, diz que quer proteger a democracia e promover a liberdade de expressão 
– mas o que um megabilionário com um histórico de silenciar críticos e retaliar 
trabalhadores sabe sobre democracia?
Url : https://jacobin.com.br/2022/05/bilionarios-como-elon-musk-sao-inimigos-da-
democracia/ 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-20
Título: Musk, autor do golpe na Bolívia, encontra Bolsonaro; o que ele quer no 
Brasil?
Descrição: A viagem do bilionário ao Brasil levanta suspeita até mesmo nos meios
financeiros; empresário já foi penalizado por fraudes econômicas. A vinda de 
Elon Musk ao Brasil e o seu almoço com Bolsonaro chamou atenção de um dos 
principais portais de investimento do mundo, a Bloomberg, que levanta a seguinte
questão: o dono da Tesla pretende influenciar na disputa política da América 
Latina?
Url : https://revistaforum.com.br/global/2022/5/20/musk-autor-do-golpe-na-
bolivia-encontra-bolsonaro-que-ele-quer-no-brasil-117645.html 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-20
Título: Além de acordo com Musk, militares compraram satélite por R$ 175 milhões
no sigilo
Descrição: Aeronáutica pagou por aparelho finlandês, em 2020, que segundo 
especialistas não serve para nada. Agora, Bolsonaro que gastar mais dinheiro, 
enchendo os bolsos do bilionário de quem é fã
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/5/20/alem-de-acordo-com-musk-
militares-compraram-satelite-por-r-175-milhes-no-sigilo-117671.html 

Fonte: Congresso em Foco
Título: “Todos no Brasil amam você”, declara ministro das Comunicações ao 
empresário Elon Musk
Descrição: A visita do empresário Elon Musk ao Brasil ao Brasil, nesta sexta-
feira (20), revelou alguns fatos inusitados. Em agenda em Porto Feliz, em São 
Paulo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, não escondeu a emoção de estar 
ao lado do empresário. “É uma grande honra estar aqui com você. Muito obrigado, 
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você é um visionário, [ ]The post “Todos no Brasil amam você”, declara ministro 
das Comunicações ao empresário Elon Musk appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/voce-e-
visionario-voce-e-brilhante-declara-ministro-das-comunicacoes-ao-empresario-
elon-musk/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-20 10:48:41
Título: \Dear Mr. Musk\: carta de Fábio Faria a bilionário revela que pressão na
Anatel motivou amizade
Descrição: Documentos obtidos via Lei de Acesso à Informação expõem pressão do 
Ministério das Comunicações em agência reguladora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/20/dear-mr-musk-carta-de-fabio-
faria-a-bilionario-revela-que-pressao-na-anatel-motivou-amizade

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-20 17:50:03
Título: Envolvido em denúncia de assédio, Elon Musk visita o Brasil para euforia
do bolsonarismo
Descrição: Bolsonaro e Fábio Faria mostram empolgação do governo com anúncio de 
parceria com o bilionário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/20/envolvido-em-denuncia-de-
assedio-elon-musk-visita-o-brasil-para-euforia-do-bolsonarismo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-20 14:07:50
Título: Lista de empresários convidados para encontro com Elon Musk indica 
interesses dele no Brasil
Descrição: Bilionários, banqueiros e representantes do agronegócio se reuniram 
com o bilionário nesta sexta em SP
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/20/lista-de-empresarios-que-se-
reunirao-com-elon-musk-indica-quais-sao-seus-interesses-no-brasil

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2022-05-20 12:45:32
Título: Empresas mineradoras se afastam das áreas indígenas do Brasil
Descrição: Algumas das maiores empresas de mineração do mundo retiraram pedidos 
de pesquisa e extração de minerais em terras indígenas na floresta amazônica 
brasileira e repudiaram os esforços do presidente brasileiro Jair Bolsonaro para
legalizar a atividade mineradora nas áreas.
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2022/may/20/mining-companies-back-
away-from-brazils-indigenous/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-05-20
Título: Ipespe: maioria da população é contra a privatização da Petrobras
Descrição: A pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta sexta-feira (20), que mostra a 
liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial, 
inclui uma avaliação sobre a tese da privatização da Petrobras. Na semana 
passada, o recém-empossado ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, pediu a
inclusão da estatal no programa de desestatização do governo. Segundo o Ipespe, 
49% da população se diz contra a privatização da empresa, enquanto 38% é 
favorável. Para 44% dos entrevistados, os preços dos combustíveis aumentariam 
mais com a privatização. Enquanto para 19% diminuiriam e 26% acham que ficaria 
igual.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/05/maioria-contra-
privatizacao-da-petrobras/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-20 12:58:11
Título: Acordo do Exército com empresa israelense, alvo do TCU, envolve aliado 
de Eduardo Bolsonaro
Descrição: Porta-voz da CySource, Hélio Cabral Sant'Ana é dono do domínio de 
site de instituto chefiado pelo filho do presidente
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/20/acordo-do-exercito-com-empresa-
israelense-alvo-do-tcu-envolve-aliado-de-eduardo-bolsonaro

Fonte: Pravda - Rússia
Data: 2022-05-20
Título: Kuksenkova: Comandante do "Azov" * Prokopenko "Redis" deixou o 
"Azovstal" e se rendeu
Descrição: Hoje, 20 de maio, comandantes de neonazistas começaram a deixar a 
metalúrgica. Primeiro, o major Sergei Volyn se rendeu, então o vice-comandante 
da formação nacional "Azov" * Major Svyatoslav Palamar "Kalina". A 
correspondente do Channel One, Irina Kuksenkova , relata, citando suas fontes, 
que o comandante do batalhão Azov, Denis Prokopenko , com o indicativo de 
chamada Radish, também se rendeu. "O comandante de Azov, Denis Prokopenko, 
Radish deixou Azovstal e se rendeu. Extração em velocidade máxima", relata o 
repórter. Lembre-se que em meados de março, o presidente da Ucrânia Volodymyr 
Zelensky concedeu ao tenente-coronel Prokopenko o título de Herói da Ucrânia.
Url : https://military.pravda.ru/news/1710993-
redis_vyshel_s_azovstali_i_sdalsja_v_plen/ 

Fonte: Resistir - Portugal
Data: 2022-05-20
Título: A Rússia reescreve a arte da guerra híbrida
Descrição: Por Pepe Escobar . Então, porque é que o vendedor ambulante de armas,
reciclado como o chefe do Pentágono Lloyd "Raytheon" Austin, imploraria 
literalmente desde finais de Fevereiro para que os seus telefonemas fossem 
atendidos pelo ministro da Defesa russo, Shoigu, até o seu desejo ser finalmente
satisfeito? Agora está confirmado por uma das minhas principais fontes de 
informação. O telefonema foi uma consequência direta do pânico. O Governo dos 
Estados Unidos quer, por todos os meios, desfazer a pormenorizada investigação 
russa – e da acumulação de provas – sobre os laboratórios americanos de armas 
biológicas na Ucrânia, tal como sublinhei num artigo anterior.
Url : https://resistir.info/p_escobar/g_hibrida_20mai22.html 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-20 11:30:15
Título: Judite Dutra, ex-primeira dama do RS, faleceu na manhã desta sexta-feira
(20) em Porto Alegre
Descrição: Judite estava casada com ex-governador do RS Olívio Dutra há 54 anos,
políticos de diversas matizes lamentam morte
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/20/judite-dutra-ex-primeira-dama-
do-rs-faleceu-na-manha-desta-sexta-feira-20-em-porto-alegre

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-05-20 11:00:00
Título: Família sofre racismo e tentativa de golpe ao tentar repatriar imigrante
morto no Brasil
Descrição: Sem apoio do governo brasileiro e da Guiné-Bissau, familiares de 
Milton Sanca fazem campanha online para arrecadar valor para traslado do corpo
Url :https://apublica.org/2022/05/familia-sofre-racismo-e-tentativa-de-golpe-ao-
tentar-repatriar-imigrante-morto-no-brasil/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-20 16:16:50
Título: Justiça do Rio  de Janeiro manda prender bombeiro que atirou em 
atendente do McDonald's
Descrição: Sargento Paulo César de Souza Albuquerque, que fugiu de loja na 
Taquara após disparo, teve prisão preventiva decretada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/20/justica-do-rio-de-janeiro-manda-
prender-bombeiro-que-atirou-em-atendente-do-mcdonald-s
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-20 15:24:55
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Título: “É difícil lidar com um sistema que engessa a gente”, diz curadora 
indígena que deixou o Masp 
Descrição: Sandra Benites pediu demissão do museu depois que seis fotos sobre o 
MST e a luta indígenas foram vetadas de uma mostra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/20/e-dificil-lidar-com-um-sistema-
que-engessa-a-gente-diz-curadora-indigena-que-deixou-o-masp
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-20 12:14:13
Título: Câmara de Curitiba pede retomada da sessão de cassação do vereador 
Renato Freitas
Descrição: Resultado preliminar da sindicância aponta que e-mail com ofensas 
racistas foi enviado por meio de servidor estrangeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/20/camara-de-curitiba-pede-
retomada-da-sessao-de-cassacao-do-vereador-renato-freitas
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-20 21:05:25
Título: Justiça condena Cabral a mais 17 anos por propinas de R$ 78,9 mi
Descrição: O processo foi aberto a partir das investigações da extinta Operação 
Lava Jato
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/justica-condena-cabral-a-mais-17-
anos-por-propinas-de-r-789-mi/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-20 20:07:24
Título: Milícias não vão tirar a legitimidade da eleição, diz Moraes em meio a 
ataques de Bolsonaro
Descrição: 'Quem ataca as instituições, quem não acredita nas instituições não 
acredita no País', afirmou o ministro do STF e do TSE
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/milicias-nao-vao-tirar-a-
legitimidade-da-eleicao-diz-moraes-em-meio-a-ataques-de-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-20 19:58:03
Título: Candidato de esquerda lidera com folga a corrida presidencial na 
Colômbia
Descrição: Gustavo Petro, derrotado em 2018, está à frente de Frederico 
Gutiérrez, que tem o apoio do atual presidente
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/candidato-de-esquerda-lidera-com-
folga-a-corrida-presidencial-na-colombia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-20 19:34:15
Título: Sem reservar recursos para reajuste de servidores, governo deve bloquear
R$ 8,2 bilhões do Orçamento
Descrição: Bloqueio indicado em relatório ainda não considera recursos 
necessário para reajuste na remuneração de servidores
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/sem-reservar-recursos-para-
reajuste-de-servidores-governo-deve-bloquear-r-82-bilhoes-do-orcamento/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-20 18:54:24
Título: STF forma maioria para negar indulto humanitário a Maluf
Descrição: A defesa do ex-parlamentar pediu o perdão de sua pena em razão de 
doença grave e permanente
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/stf-forma-maioria-para-negar-
indulto-humanitario-a-maluf/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-20 18:37:45
Título: Maioria do STF rejeita fixar prazo para Lira analisar impeachment de 
Bolsonaro
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Descrição: O mandado de segurança, de autoria de Rui Falcão (PT-SP) e Fernando 
Haddad, já havia sido negado pela relatora, Cármen Lúcia
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/maioria-do-stf-rejeita-fixar-
prazo-para-lira-analisar-impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-20 16:48:20
Título: Bolsonaro oferece baterias de nióbio, mas Musk não se interessa
Descrição: O ex-capitão alegou haver estudos para 'agregar o grafeno e ter uma 
super bateria de carga bastante rápida'. O diálogo, porém, não empolgou o 
bilionário
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-oferece-baterias-
de-niobio-mas-musk-nao-se-interessa/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-20 16:40:25
Título: Mulher que publicou ‘fogo nos racistas’ ao denunciar loja é condenada 
por danos morais
Descrição: O TJ-SP determinou o pagamento de 5 mil reais ao estabelecimento
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/mulher-que-publicou-fogo-nos-
racistas-ao-denunciar-loja-e-condenada-por-danos-morais/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-20 15:44:47
Título: Participação efetiva de Alckmin na campanha de Lula gera debate no PT
Descrição: O ex-governador chegou a indicar que apresentará propostas que podem 
ser incorporadas ao programa de governo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/participacao-efetiva-de-alckmin-
na-campanha-de-lula-gera-debate-no-pt/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-20 21:05:58
Título: Ao vivo/Cianorte: Lula e Requião divulgam logo com bandeira do Brasil 
estilizada em caravana no Paraná
Descrição: Uma caravana no Noroeste do Paraná está testando os primeiros 
materiais da pré-campanha de Lula e Requião  Notícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-e-requiao-divulgam-logo-com-bandeira-
do-brasil-estilizada-em-caravana-no-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-20 10:22:02
Título: Bolsonaro pode enfrentar nova alta de preços nos combustíveis e 
desabastecimento
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) poderá enfrentar o inverno mais 
rigoroso de sua vida, analisa a colunista  Notícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-pode-enfrentar-nova-alta-de-
precos-nos-combustiveis-e-desabastecimento/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-05-20 21:57:04
Título: Ministério das Comunicações escondeu encontro de Bolsonaro com Elon Musk
Descrição: A quatro dias da vinda do homem mais rico do mundo, ministério de 
Fábio Faria negou que houvesse qualquer reunião ou parceria com Musk.The post 
Ministério das Comunicações escondeu encontro de Bolsonaro com Elon Musk 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/05/20/ministerio-das-comunicacoes-escondeu-
encontro-bolsonaro-elon-musk/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-21 04:30:30
Título: Entrevista: pré-candidato e coronel da PM, Emir Larangeira diz que 
policiais não souberam o que fazer com mandatos
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Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/entrevista-pre-candidato-coronel-da-pm-
emir-larangeira-diz-que-policiais-nao-souberam-que-fazer-com-mandatos-25515199
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-20 17:44:30
Título: Não há ambiente para golpe no Brasil, diz Pacheco
Descrição: Presidente do Senado afirma que país vive 'ambiente de tensão', mas 
que acredita que militares irão respeitar o resultado das eleições
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61530776?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-20 23:14:18
Título: Elon Musk no Brasil: por que visita do homem mais rico do mundo foi tão 
celebrada por seguidores de Bolsonaro
Descrição: Apesar de ter caído nas graças da direita conservadora nos últimos 
anos, no passado Musk era visto como símbolo de causas progressistas, como o 
esforço por energia limpa. O que aconteceu?
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61532013?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-20 00:00:00
Título: Militar indicado pelo TSE para comissão e vetado por Braga Netto é 
especialista em software
Descrição: O nome do contra-almirante Marcelo Gurgel de Souza, indicado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para participar da Comissão de Transparência 
Eleitoral chegou a obter o aval do comando da Marinha para a missão. Graduado em
Ciências Navais pela Escola Naval, e em Direito pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro, além de mestre em engenharia de software pelo Instituto Militar de 
Engenharia, ele têm experiência e boas referências na corte.Leia mais 
(05/20/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/05/militar-indicado-pelo-tse-para-comissao-e-
vetado-por-braga-netto-e-especialista-em-software.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-20 00:00:00
Título: Moraes bloqueia bens de Daniel Silveira para garantir pagamento de 
multas
Descrição: O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), 
determinou o bloqueio dos bens do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) para 
garantir o pagamento das multas por ele se recusar a usar tornozeleira 
eletrônica.Leia mais (05/20/2022 - 15h39)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/moraes-bloqueia-bens-de-daniel-silveira-para-garantir-
pagamento-de-multas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-20 00:00:00
Título: Polícia faz busca na casa de juiz assessor da presidência do STJ
Descrição: Uma operação da Polícia Federal realizada nesta sexta-feira (20), no 
Ceará, atingiu o escritório e a casa do juiz federal Augustino Lima Chaves, 
assessor da presidência do STJ (Superior Tribunal de Justiça).Leia mais 
(05/20/2022 - 11h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/blogs/frederico-vasconcelos/2022/05/policia-faz-busca-na-casa-de-juiz-
assessor-da-presidencia-do-stj.shtml
 
Fonte: Congresso em Foco
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Data: 2022-05-20 20:12:37
Título: Unicef critica aprovação do homeschooling no Brasil
Descrição: O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) divulgou, nesta 
sexta-feira (20), uma nota criticando a aprovação do PL 3179/12 que autoriza e 
regulamenta a prática da educação domiciliar, conhecida como homeschooling. A 
pauta agora está no Senado. O projeto aprovado na Câmara dos Deputados na última
quarta-feira (18) permite que a educação básica seja [ ]The post Unicef critica 
aprovação do homeschooling no Brasil appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/unicef-critica-aprovacao-do-
homeschooling-no-brasil/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-20 20:03:46
Título: “Todos no Brasil amam você”, declara ministro das Comunicações ao 
empresário Elon Musk
Descrição: A visita do empresário Elon Musk ao Brasil ao Brasil, nesta sexta-
feira (20), revelou alguns fatos inusitados. Em agenda em Porto Feliz, em São 
Paulo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, não escondeu a emoção de estar 
ao lado do empresário. “É uma grande honra estar aqui com você. Muito obrigado, 
você é um visionário, [ ]The post “Todos no Brasil amam você”, declara ministro 
das Comunicações ao empresário Elon Musk appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/voce-e-
visionario-voce-e-brilhante-declara-ministro-das-comunicacoes-ao-empresario-
elon-musk/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-20 18:58:24
Título: Policiais federais planejam incomodar governo em áreas delicadas para a 
base de Bolsonaro
Descrição: Em vez de greve, os policiais federais resolveram incomodar 
trabalhando mais. Mas em áreas que podem provocar incômodos para as bases do 
presidente Jair Bolsonaro (PL). Uma espécie de operação padrão localizada. Em 
assembleia realizada na quinta-feira (19), a Federação Nacional dos Policiais 
Federais (Fenapef) resolveu que os policiais federais intensificarão as suas 
ações em [ ]The post Policiais federais planejam incomodar governo em áreas 
delicadas para a base de Bolsonaro appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/policiais-federais-planejam-
incomodar-governo-em-areas-delicadas-para-a-base-de-bolsonaro/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-20 13:52:12
Título: Maioria é contra privatização da Petrobras por temer disparada de 
preços, segundo Ipespe
Descrição: Na rodada divulgada nesta sexta-feira (20) da sua pesquisa semanal, o
Ipespe perguntou aos entrevistados como avaliam a ideia anunciada pelo novo 
ministro de Minas e Energia, Adolfo Sacshida, de privatizar a Petrobras, dentro 
do debate sobre a alta de combustíveis, que não para. De acordo com a pesquisa, 
a maioria manifestou-se contrária à proposta [ ]The post Maioria é contra 
privatização da Petrobras por temer disparada de preços, segundo Ipespe appeared
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/maioria-e-contra-
privatizacao-da-petrobras-por-temer-disparada-de-precos-segundo-ipespe/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-21 05:49:24
Título: Hungria sugere proibir apenas transporte marítimo de petróleo da Rússia
Descrição: O governo húngaro referiu a falta de alternativas ao petróleo 
transportado por oleodutos da Rússia, dizendo ser impossível uma proibição 
imediata a todos os fornecimentos do hidrocarboneto desse país.
Url :https://br.sputniknews.com/20220521/hungria-sugere-proibir-apenas-
transporte-maritimo-de-petroleo-da-russia-22728671.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-21 00:12:22

https://br.sputniknews.com/20220521/hungria-sugere-proibir-apenas-transporte-maritimo-de-petroleo-da-russia-22728671.html
https://br.sputniknews.com/20220521/hungria-sugere-proibir-apenas-transporte-maritimo-de-petroleo-da-russia-22728671.html
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/maioria-e-contra-privatizacao-da-petrobras-por-temer-disparada-de-precos-segundo-ipespe/
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/maioria-e-contra-privatizacao-da-petrobras-por-temer-disparada-de-precos-segundo-ipespe/
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/policiais-federais-planejam-incomodar-governo-em-areas-delicadas-para-a-base-de-bolsonaro/
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/policiais-federais-planejam-incomodar-governo-em-areas-delicadas-para-a-base-de-bolsonaro/
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/voce-e-visionario-voce-e-brilhante-declara-ministro-das-comunicacoes-ao-empresario-elon-musk/
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/voce-e-visionario-voce-e-brilhante-declara-ministro-das-comunicacoes-ao-empresario-elon-musk/
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/voce-e-visionario-voce-e-brilhante-declara-ministro-das-comunicacoes-ao-empresario-elon-musk/
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/unicef-critica-aprovacao-do-homeschooling-no-brasil/
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/unicef-critica-aprovacao-do-homeschooling-no-brasil/


Título: 'É hora de expulsar a Turquia da OTAN', diz think tank norte-americano
Descrição: A Turquia deve ser excluída da OTAN (Organização do Tratado do 
Atlântico Norte) por causa de sua posição sobre a adesão de Suécia e Finlândia, 
disse Daniel Pipes, presidente do think tank americano Middle East Forum.
Url :https://br.sputniknews.com/20220521/e-hora-de-expulsar-a-turquia-da-otan-
diz-think-tank-norte-americano-22727748.html
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