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Fonte: De Olho no Ruralistas
Data: 2022-05-12
Título: Cargill, Bunge, C. Vale e Coamo: conheça empresas que compram soja de 
área reivindicada pelos Guarani Kaiowá
Descrição: A ida ao território, em novembro de 2020, foi a etapa inicial da 
pesquisa que resultou na publicação do relatório “Sangue indígena: a verdade 
incômoda por trás do frango exportado para a Europa“, uma parceria entre o 
observatório e a ONG britânica Earthsight. A investigação mostra o caminho 
percorrido pela soja: de áreas arrendadas na Brasília do Sul para as granjas da 
Lar Cooperativa Agroindustrial; e de lá rumo aos principais mercados europeus. A
produtora de frangos e ração animal não é a única empresa que opera no 
território reivindicado há duas décadas pelos Guarani Kaiowá. A equipe de 
reportagem apurou junto a produtores locais e empregados das fazendas no entorno
da Brasília do Sul que as plantas processadoras da Cargill e da Coamo compram 
diretamente desses arrendatários. Outra parte dos grãos é negociada através da 
cooperativa C.Vale, que fornece os produtos à unidade da Bunge em Dourados, a 
cerca de 60 quilômetros da área em litígio. A empresa foi condenada em janeiro 
de 2020 pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) a pagar indenização 
por danos à saúde após um avião pulverizar agrotóxicos sobre a comunidade 
indígena Tey Jusu. 
Url : https://deolhonosruralistas.com.br/2022/05/12/cargill-bunge-c-vale-e-
coamo-conheca-empresas-que-compram-soja-de-area-reivindicada-pelos-guarani-
kaiowa/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-22 09:49:07
Título:  Ricardo Barros vira sócio de empresa de mineração para extrair manganês
no Pará
Descrição: Líder do governo, deputado foi autor de requerimento que aprovou 
urgência ao PL que libera mineração em terras indígenas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/22/ricardo-barros-vira-socio-de-
empresa-de-mineracao-para-extrair-manganes-no-para

Fonte:  Whashington Times
Data: 2022-05-20
Título: Empresas de mineração se afastam das áreas indígenas do Brasil
Descrição: Algumas das maiores mineradoras do mundo retiraram os 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 de mineração nas áreas. O Instituto Brasileiro de 
Mineração ( Ibram ), que representa cerca de 130 empresas, realizou uma pesquisa
interna com seus associados no início deste ano, segundo Raul Jungmann , seu 
presidente. Entre os membros da associação , que responde por 85% do minério 
produzido legalmente no Brasil , estão as gigantes da mineração Rio Tinto, Anglo
American e Vale.  Bolsonaro disse que a votação de emergência foi necessária por
causa da guerra na Ucrânia, que ameaçou o fornecimento crucial de potássio 
fertilizante da Rússia para as vastas terras agrícolas do Brasil . Com a lei em 
vigor, “em dois ou três anos, não estaremos mais dependentes da importação de 
potássio para o nosso agronegócio”, disse Bolsonaro . “O agronegócio é a 
locomotiva da nossa economia.”Especialistas foram rápidos em notar, no entanto, 
que a maioria dos depósitos de potássio na Amazônia brasileira não está 
localizada em território indígena, de acordo com um estudo da Universidade 
Federal de Minas Gerais com base em dados oficiais. Em março, enquanto a base 
parlamentar de Bolsonaro tentava acelerar o andamento do projeto, milhares de 
indígenas e seus aliados protestaram em frente ao Congresso, liderados pelo 
cantor brasileiro Caetano Veloso. Eles logo encontraram um aliado improvável: o 
Ibram , a associação de mineração , que no passado mantinha um perfil discreto. 
A proposta de Bolsonaro sofreu outra rejeição internacional na quinta-feira, 
quando o ecologista Philip Fearnside e cinco outros cientistas publicaram uma 
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carta na revista Nature alertando que a guerra na Ucrânia estava servindo como 
“uma desculpa para a destruição da Amazônia”. As terras indígenas são essenciais
para a manutenção dos benefícios ecológicos proporcionados pela Floresta 
Amazônica brasileira, escreveram. 
Url : https://www.washingtontimes.com/news/2022/may/20/mining-companies-back-
away-from-brazils-indigenous/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-05-20
Título: Tá caro? É culpa de Bolsonaro. Ações contra carestia bombam nas redes e nas ruas
Descrição: Uma sacola do tipo que se leva supermercado com os dizeres “tá tudo 
Bolsocaro”; etiquetas estrategicamente colocadas nas prateleiras com "tá caro? 
culpa do Bolsocaro!" e cartazes colados em muros e postes como o mesmo mote são 
as “armas” que o consumidor encontrou para protestar contra o presidente Jair 
Bolsonaro (PL), que nada faz para conter a alta da inflação, ao contrário, 
investe em uma política econômica que atende os mais ricos e causa cada vez mais
danos aos trabalhadores e aos mais pobres. Em abril, a inflação oficial do 
Brasil, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulou alta de 12,13% em doze 
meses. Tudo subiu, mas o que chamou a atenção dos consumidores foram as altas 
absurdas registradas, de abril de 2021 a abril de 2022, em produtos como cenoura
(+178%), tomate (+103%), abobrinha (+102,99%) e café moido (+ 67,53%).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/ta-caro-e-culpa-de-bolsonaro-acoes-contra-
carestia-bombam-nas-redes-e-nas-ruas-3572 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-23
Título: Bolsonaro trocou verde da bandeira pelo dos dólares, diz presidente do 
Sindicato dos Eletricitários
Descrição: O presidente do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, Eduardo 
Annunciato, o Chicão, diz que a privatização da Eletrobras joga o Brasil na 
contramão das discussões globais sobre energia, informa o Painel da Folha de 
S.Paulo. "Jair Bolsonaro, supostamente nacionalista e conservador, parece ter 
trocado o verde da bandeira pelo dos dólares", afirma. O sindicalista critica "a
completa ausência de consulta a órgãos públicos responsáveis na privatização da 
Eletrobras".
Url : https://www.brasil247.com/brasil/bolsonaro-trocou-verde-da-bandeira-pelo-
dos-dolares-diz-presidente-do-sindicato-dos-eletricitarios 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-05-22
Título: Decretos de Bolsonaro beneficiam juridicamente traficantes 
internacionais de armas
Descrição: Uma série de decretos publicados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) 
para facilitar a compra e o uso de armas no Brasil, beneficiaram uma série de 
traficantes internacionais. Isso porque, acessórios como carregadores, miras e 
lunetas que aumentam a precisão e a capacidade de uma arma deixaram de fazer 
parte da lista de Produtos Controlados pelo Exército (PCE).  Com a mudança, a 
compra, a importação e o uso desses acessórios não dependem mais de autorização 
militar e também não são mais considerados restritos ou proibidos.
Um desses beneficiados é o traficante de armas Alex Maicon Silva da Leve,  um 
dos 19 alvos da Operação Gun Express, da Polícia Federal, que desbaratou 
uma quadrilha que fornecia armas e acessórios comprados no Paraguai para 
traficantes, milicianos e ladrões de banco de quatro estados: Paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte e Bahia.
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/2022/5/22/decretos-de-bolsonaro-
beneficiam-juridicamente-traficantes-internacionais-de-armas-117720.html 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-05-23
Título: Mudança de lei das armas favorece traficantes internacionais
Descrição: GGN, por Tatiane Correia - Os traficantes de armas foram os 
principais favorecidos pela série de decretos assinados pelo presidente Jair 
Bolsonaro para facilitar a compra e uso de armamentos no país.Levantamento do 
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jornal O Globo aponta que pelo menos sete traficantes de armas condenados por 
entrar ilegalmente no país com acessórios bélicos (como lunetas, miras ou 
carregadores) foram absolvidos ou tiveram suas penas reduzidas pelos decretos 
assinados por Bolsonaro. Desde 2019, diversas armas e acessórios passaram a ser 
comercializados e deixaram de fazer parte da lista de Produtos Controlados pelo 
Exército (PCE). Com isso, esses equipamentos não são mais restritos ou 
proibidos, e deixaram de depender de uma autorização do Exército para serem 
adquiridos.
Url : https://www.brasil247.com/midia/mudanca-de-lei-das-armas-favorece-
traficantes-internacionais 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-22 18:07:55
Título: Estado de Emergência em saúde chega ao fim em meio a desigualdade 
vacinal e aumento de casos
Descrição: Decisão do Ministério da Saúde contraria OMS, Anvisa passa a 
flexibilizar medidas de prevenção em aeroportos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/22/estado-de-emergencia-em-saude-
chega-ao-fim-em-meio-a-desigualdade-vacinal-e-aumento-de-casos

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-22 00:00:00
Título: Gestão Bolsonaro tira verba de auxílio a famílias pobres e compra trator
para aliados
Descrição: O governo Jair Bolsonaro (PL) destinou para a compra de tratores um 
recurso de R$ 89,8 milhões que deveria ser direcionado para mitigar o impacto da
pandemia da Covid-19 em comunidades pobres. Os equipamentos agrícolas viraram 
símbolo de clientelismo político na atual gestão.Leia mais (05/22/2022 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/gestao-bolsonaro-tira-verba-de-auxilio-a-familias-pobres-e-
compra-trator-para-aliados.shtml

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-05-22
Título: “Bolsolão do lixo”: Oposição vai investigar compra de caminhões
Descrição: Em 2019, o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) distribuiu 85 
caminhões de lixo para municípios. Já em 2021, o numero foi de 488. Depois de 
investigações, foram encontrados indícios de ilegalidade na medida. Agora a 
oposição do presidente tem cobrado explicações sobre o assunto. Neste domingo 
(22), foram levantadas suspeitas sobre superfaturamento nas compras dos 
automóveis, onde foi alegado compra para além do necessário. “O governo 
Bolsonaro deve explicações. O superfaturamento pode chegar a R$ 109,3 milhões.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/bolsolao-do-lixo-oposicao-vai-
investigar-compra-de-caminhoes/ 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-22 00:00:00
Título: Bolsonaro acha que vai perder
Descrição: Jair Bolsonaro tem um palpite sobre o resultado da eleição 
presidencial deste ano. Ele acha que vai perder.Leia mais (05/22/2022 - 15h17)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2022/05/bolsonaro-acha-que-vai-perder.shtml
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-22 16:41:22
Título: Análise | A Lei Aldir Blanc na cidade do Rio de Janeiro: reflexões 
iniciais
Descrição: O subsídio concedido se mostrou essencial no momento de emergência 
pelo qual o setor cultural da cidade passava
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/22/analise-a-lei-aldir-blanc-na-
cidade-do-rio-de-janeiro-reflexoes-iniciais
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Fonte: Poder360
Título: Lula posta vídeo de casamento e votos com Janja, assista
Descrição: Imagens mostram a chegada da noiva e troca de alianças, cerimônia foi
realizada em SP, em 18 de maio
Url :https://www.poder360.com.br/eleicoes/lula-posta-video-de-casamento-e-votos-
com-janja-assista/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-05-22 11:18:31
Título: Colômbia: violência e paramilitarismo acompanham o processo eleitoral
Descrição: Com um histórico de violência e assassinatos de candidatos 
presidenciais, a democracia pode estar sob ameaça no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/05/22/colombia-violencia-e-
paramilitarismo-acompanham-o-processo-eleitoral
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-22 16:23:40
Título: Daniel Silveira diz já ter retirado tornozeleira eletrônica e que 
Justiça ‘não faz mais nada’
Descrição: Alexandre de Moraes, do STF, determinou que o deputado federal cumpra
as medidas cautelares
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/daniel-silveira-diz-ja-ter-
retirado-tornozeleira-eletronica-e-que-justica-nao-faz-mais-nada/ 
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-22 15:13:31
Título: Chamada a cobrar: a moda, o poder e as (re)produções de (in)visibilidade
Descrição: Me pego pensando por quê? Quais estruturas sociais e discursivas se 
relacionam e ditam a premência da visibilidade de algumas regiões e a premência 
da invisibilidade de outras?
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/fashion-revolution/chamada-a-cobrar-
a-moda-o-poder-e-as-reproducoes-de-invisibilidade/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-22 12:08:58
Título: Brasileiro com varíola do macaco na Alemanha passa bem e tem poucos 
sintomas
Descrição: Hospital diz que jovem tido como primeiro caso no país tem variante 
menos perigosa
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/brasileiro-com-variola-do-macaco-na-
alemanha-passa-bem-e-tem-poucos-sintomas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-22 10:50:23
Título: Suíça confirma caso de varíola do macaco, subindo para 14 o número de 
nações que relatam doença
Descrição: Organização Mundial da Saúde diz que outros 50 casos suspeitos estão 
sendo investigados
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/suica-confirma-caso-de-
variola-dos-macacos-subindo-para-14-o-numero-de-nacoes-que-relatam-doenca/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-05-22 09:54:11
Título: Bancada evangélica já alcança 80% dos partidos na Câmara
Descrição: Frente parlamentar soma 181 deputados reunidos em legendas que vão 
desde o PL ao PT, aponta estudo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bancada-evangelica-ja-alcanca-80-
dos-partidos-na-camara/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-22 22:05:20
Título: Bolsonaro lidera pesquisa no preço do diesel – maior valor em 18 anos
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Descrição: Nunca antes na história deste país o diesel custou tão caro quanto 
agora. O presidente cessante Jair  Notícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-lidera-pesquisa-no-preco-do-
diesel-maior-valor-em-18-anos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-05-22 20:48:00
Título: Fiesp quer distância de “golpe” mas segue abduzida pelo capital 
financeiro
Descrição: Depois de envolver-se no golpe antidemocrático contra Dilma Rousseff,
na gestão Paulo Skaf, eis que a Federação  Notícias Verdadeiras, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/fiesp-quer-distancia-de-golpe-mas-segue-
abduzida-pelo-capital-financeiro/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-05-23 04:30:25
Título: Luciano Bivar sobre nome da terceira via: ‘Não vai dar em nada’
Descrição: BRASÍLIA — Um dos idealizadores da candidatura única à Presidência da
chamada terceiravia, o deputado federal Luciano Bivar (União-PE), agora, faz 
duras críticas aogrupo que reúne MDB, PSDB e Cidadania. O parlamentar diz não 
ver chance de umconsenso e justifica ter abandonado o projeto por perceber que 
cada um estavapensando unicamente em seu partido. O parlamentar pretende 
oficializar suaprópria pré-candidatura ao Palácio do Planalto, de forma 
independente das demais siglas, em evento no próximo dia 31.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/luciano-bivar-sobre-nome-da-terceira-via-
nao-vai-dar-em-nada-25515702
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-05-22 11:46:05
Título: Varíola dos macacos: hora de se preocupar ou de ignorar?
Descrição: Até o momento, cientistas dizem que não há motivo para o público se 
alarmar, mas avanço da doença em lugares novos requer atenção de autoridades.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61542238?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-22 00:00:00
Título: Senado prepara votação de projeto que prevê censura e cerco a pesquisas 
eleitorais
Descrição: Depois de oito meses, o Senado se prepara para votar o projeto do 
novo Código Eleitoral que, entre outros pontos, censura pesquisas eleitorais, 
fragiliza normas de transparência e fiscalização de políticos e partidos e dá ao
Congresso poder de cassar resoluções do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).Leia 
mais (05/22/2022 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/05/senado-prepara-votacao-de-projeto-que-preve-censura-e-cerco-
a-pesquisas-eleitorais.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-22 00:00:00
Título: Lei das fake news é importante para não haver judicialização, diz 
relator
Descrição: Relator do projeto das fake news na Câmara dos Deputados, Orlando 
Silva (PC do B-SP) tem argumentado junto aos partidos da base do governo que 
aprovar a legislação sobre o tema é importante para evitar que a regulação seja 
feita pelo Poder Judiciário.Leia mais (05/22/2022 - 20h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/relator-do-projeto-das-fake-news-diz-que-stf-pode-
regular-tema-se-camara-nao-aprovar-proposta.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-05-22 00:00:00
Título: Lula deve participar de ato em Porto Alegre com presença de rivais 
locais
Descrição: O PT quer promover um grande ato em Porto Alegre (RS) para a visita 
do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva ao Rio Grande do Sul, em 1º e 2 de 
junho, mas estuda o melhor formato para não ferir a lei eleitoral.Leia mais 
(05/22/2022 - 16h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/05/lula-deve-participar-de-ato-em-porto-alegre-com-
presenca-de-rivais-locais.shtml
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-22 14:25:50
Título: Carro de deputado do PSOL é atingido por tiro no Rio de Janeiro
Descrição: O carro do deputado estadual Flávio Serafini (PSOL-RJ) foi atingido 
por um tiro neste sábado (21) no Rio de Janeiro. O carro com o deputado estava 
em frente ao Armazém Utopia, na região Portuária do Rio, no Centro. O disparo 
pegou na porta do carona do veículo. O carro é blindado e ninguém ficou ferido. 
[ ]The post Carro de deputado do PSOL é atingido por tiro no Rio de Janeiro 
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/carro-de-deputado-do-psol-e-
atingido-por-tiro-no-rio-de-janeiro/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-22 12:02:57
Título: A inquebrantável força do SUS
Descrição: A forma cíclica como o mundo se vê desafiado a combater surtos 
epidêmicos sempre foi motivação para ações e programas de saúde no Brasil. Nós 
estamos a registrar, por exemplo, uma conquista da saúde brasileira que foi, há 
pouco mais de 30 anos, o começo do que podemos chamar de nossa “revolução” 
contra uma das [ ]The post A inquebrantável força do SUS appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/a-inquebrantavel-forca-do-
sus/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-05-22 11:33:07
Título: Deputado apresenta Projeto de Lei que obriga presidenciáveis a irem a 
debates
Descrição: Candidatos à Presidência da República e a governos estaduais devem 
ir, pelo menos, a três debates na televisão. Essa proposta faz parte de um 
Projeto de Lei protocolado pelo deputado federal David Miranda (PDT-RJ). A pauta
agrada muitos eleitores, mas talvez desagrade muitos candidatos. A regra, 
segundo o PL, valeria para aqueles que tivessem pelo [ ]The post Deputado 
apresenta Projeto de Lei que obriga presidenciáveis a irem a debates appeared 
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/deputado-
apresenta-projeto-de-lei-que-obriga-presidenciaveis-a-irem-a-debates/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-23 01:35:31
Título: Gás vendido na Rússia é o 2º mais barato entre europeus e países da 
região
Descrição: A Rússia está em segundo lugar na lista de países europeus e ex-
soviéticos que vendem o gás mais barato em seu território, com o Cazaquistão 
ocupando a primeira posição, de acordo com um levantamento da Sputnik.
Url :https://br.sputniknews.com/20220523/gas-vendido-na-russia-e-o-2-mais-
barato-da-europa-22741884.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-22 18:40:22
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Título: Negociador russo que lidera encontros em busca da paz culpa Ucrânia pela
interrupção de reuniões
Descrição: O principal negociador da Rússia, Vladimir Medinsky, acusou a Ucrânia
de suspender o processo de paz depois que Kiev se recusou a apoiar um esboço de 
tratado que ajudou a elaborar.
Url :https://br.sputniknews.com/20220522/negociador-russo-que-lidera-encontros-
em-busca-da-paz-culpa-ucrania-pela-interrupcao-de-reunioes-22740454.html

Fonte: Pravda - Rússia
Data: 2022-05-23
Título: O cruzador russo "Almirante Makarov" entrou nas águas de Odessa
Descrição: O mais recente cruzador russo da frota do Mar Negro "Almirante 
Makarov", que deixou Sevastopol no dia anterior, já se encontra nas águas de 
Odessa. Zakhar Prilepin anunciou um novo reforço do agrupamento da Marinha Russa
no Mar Negro com referência à administração militar da região de Odessa. No 
total, há agora sete grandes navios de desembarque e dois navios de mísseis 
russos na área aquática, a publicação especifica. O cruzador de mísseis 
"Almirante Makarov" é um dos mais novos navios da frota russa. Além das armas e 
artilharia antiaérea, seu equipamento inclui lançadores de mísseis de cruzeiro 
Caliber. O Estado-Maior Geral da Ucrânia teme que o armamento do cruzador 
permita que as Forças Armadas russas aumentem o número de ataques contra os 
alvos militares das Forças Armadas ucranianas com armas de alta precisão.
Url : https://military.pravda.ru/news/1711533-kreiser_makarov_v_odesse/ 
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-05-22 13:36:10
Título: China vai discutir com Brasil alternativas para aumentar exportação de 
alimentos, diz mídia
Descrição: Brasil e China terão uma conversa sobre maneiras de ampliar e variar 
as exportações brasileiras de alimentos e outros insumos para o mercado chinês. 
As tratativas devem ocorrer na segunda-feira (23), em Brasília, durante reunião 
da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (COSBAN).
Url :https://br.sputniknews.com/20220522/china-vai-discutir-com-brasil-
alternativas-para-aumentar-exportacao-de-alimentos-diz-midia-22738245.html
 
Fonte: Consortiumn News – Estados Unidos
Data: 2022-05-22
Título: Aumenta a pressão sobre a decisão de Patel sobre Assange 
Descrição: Por Joe Lauria. Nos próximos nove dias, o ministro britânico do 
Interior, Priti Patel, decidirá se extraditará ou não o editor do WikiLeaks 
preso Julian Assange para os Estados Unidos para enfrentar acusações de 
espionagem por publicar informações precisas revelando crimes de guerra nos EUA.
A pressão sobre o Ministro do Interior está se acumulando de ambos os lados. 
Organizações de liberdade de imprensa e de direitos humanos, um ganhador do 
Prêmio Nobel, o comissário de direitos humanos do Conselho da Europa, 
jornalistas e apoiadores de Assange pediram a Patel para libertar Assange.  
Embora seja considerado impróprio exercer influência externa sobre os juízes, 
não seria irracional imaginar que nos bastidores Patel esteja recebendo a 
mensagem do Departamento de Justiça dos EUA e possivelmente dos serviços de 
inteligência dos EUA e do Reino Unido sobre o que se espera dele. A Secretária 
do Interior deve saber, sem que seja preciso perguntar o que os governos dos EUA
e do Reino Unido querem que ela faça. Patel é uma política muito ambiciosa que, 
sem dúvida, calculará como sua decisão afetará sua carreira.  "Os políticos 
pensam em suas próximas eleições, eles pensam em seus eleitores... é isso que os
motiva", disse Kristinn Hrafnnson, editor-chefe do WikiLeaks, ao Consortium News
em um protesto em frente ao Home Office em Londres na quarta-feira. "Pela 
primeira vez está nas mãos de um político, e Priti Patel, se ela quer pensar em 
seu legado... ela tem que fazer a coisa certa". 
Url : https://consortiumnews.com/2022/05/22/pressure-mounts-on-patel-over-
assange-decision/ 
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